
NÁVOD POUŽITÍ

1. registrace 2 prstů

1) Odemkněte zámek pomocí prstu, kterým chcete zámek odemykat. Prst držte na zámku
tak dlouho, dokud se nerozsvítí modré světlo.

2) Zmáčkněte 10x stejný prst na trochu jiné pozici, než se rozsvítí zelené světlo (pokud se
trefíte 2x na stejnou pozici, světlo se rozsvítí červeně).

3) Pro registraci druhého otisku prstu opakujte stejný proces jako výše, pokud vše proběhne
správně, zelené světlo zhasne.

Registrace dalších otisků prstů

1) Odemkněte zámek a přidržte prst na otisku dokud se nerozsvítí modré světlo.

2) Použijte nový prst a zmáčkněte čtečku několikrát, dokud modré světlo nezmizí.

3) Pokud se to v průběhu času nepovede, je potřeba výše uvedený proces provést znovu.

Nastavení nouzového kódu

1) Po nastavení otisku prstu. Odemkněte zámek a neuvolňujte prst, dokud se nerozsvítí bílá
barva, uvolněte prst, světlo bude mít zelenou barvu.

2) Když se rozsvítí zelená barva, začněte nastavovat 1. číslo Morseovy abecedy. Jedno
stisknutí znamená číslo 1, dvojí stisknutí znamená číslo 2. Například, pokud chcete, aby 1.
číslo bylo např. 5, pak stisknete prst 5x. Poté přestaňte mačkat a počkejte, až se světlo
změní na modrou.

3) Když se rozsvítí modrá barva, stejným prstem nastavte 2. číslo Morseovy abecedy.
Například pokud chcete jako 2číslo šestku, stisknete 6x, pak přestaňte tisknout a čekejte na
zhasnutí světla.

4) Když světlo zhasne, zapamatujte si číslo, které jste nastavili na zeleném a modrém světle.
To je Morseova abeceda.

Nastavení nouzového kódu

1) Když nelze zámek odemknout ani jedním prstem, stiskněte kterýmkoli prstem zámek,
dokud se nerozsvítí bílá barva. Poté prst uvolněte, světlo se změní na zelenou barvu.

2) Když se rozsvítí zelená barva, stiskněte 1. číslo, které jste předtím nastavili. Poté
počkejte, až se světlo změní na modrou. Když se rozsvítí modrá barva, stiskněte 2. číslo,
které jste nastavili dříve. Pokud výše uvedená 2 čísla nejsou správná, světlo bude mít
červenou barvu a bude blikat. Poté použijte správné číslo a proveďte znovu výše uvedené 2
kroky, dokud se zámek neodemkne. Po odemknutí zámku pomocí Morseovy abecedy se
zámek vrátí do továrního nastavení.



3) Pokud Morseovu abecedu nenastavíte, výchozí nastavení je 33 (stiskněte 3x zelené
světlo, 3x stiskněte modré světlo).

Obnova továrního nastavení

1) Nesundávejte prst po odemknutí, dokud se nerozsvítí červená kontrolka.

2) Když se rozsvítí červené světlo a uvolníte prst, všechny otisky prstů a morseovka jsou
odstraněny. Zámek obnoví tovární nastavení.

Výzva k nabíjení

1) Když zámek pomocí otisku prstu odemknete, tak červená kontrolka nepřetržitě bliká. To
znamená, že je potřeba zámek dobít.

2) Po vložení USB kabelu se rozsvítí červená kontrolka a probíhá nabíjení.

3) Jakmile červená kontrolka zhasne, zámek je nabitý.

4) Před prvním použitím zámek plně nabijte.


