
 

Cabinet Hidden Digital Lock 
 
První spuštění 
Sejměte zadní kryt a vložte 2x AA baterie. Poté stiskněte tlačítko SET na zadní straně 
modulu dokud se neozve dlouhé pípnutí, nyní můžete přiložit RFID kartu k čtečce. 
Tato karta se nastaví jako hlavní. Pomocí této karty pak můžete naučit další čipy nebo karty. 
Po přidání hlavní karty je třeba nastavit pracovní režim podle toho jak chcete zámek 
používat. 
 
Nastavení režimů 
 
Krátce stiskněte tlačítko SET. Ozve se 1 krátké a 1 dlouhé pípnutí tímto jste nastavili režim 
kde budete používat pouze 1 kartu kterou již máte naučenou. 
Po opětovném krátkém stisknutí tlačítka se ozvou 2 krátká a 1 dlouhé pípnutí, tímto se 
nastavil režim pro použití více karet.  
Kromě původní hlavní karty nyní můžete použít i dvě další je však potřeba je nejprve naučit. 

 
Naučení dalších karet se provádí tak, že nejprve přiložíte hlavní kartu k čtečce RFID. Po 
pípnutí takto přiložte i ostatní karty. Pípnutí se ozve po načtení každé karty. 
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Uživatelský manuál pro 
 

Tovární reset 
 

! Tovární reset smaže všechny naučené karty a čipy ! 
 
Reset se provádí dlouhým stisknutím tlačítka SET na zadní straně. Tlačítko držte dokud se 
neozve dlouhé pípnutí. Jakmile zámek pípne můžete znovu naučit hlavní kartu a další 
čipy/karty.  

 
Záruka 
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje              
poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v               
délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese            
odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s           
výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. 
 
Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být          
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace         
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.           
Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného           
místa. 
 

strana 2 


