
 



Hlavné časti 

 Vonkajšia časť (KDL-C1) 

 

 

 

 

 



Vnútorná časť KDL – C1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komponenty  

 

   Zámok  (1 ks)            Inštalačné komponenty       Konvexné konkávne     Gumená podložka 

                                         Typ A : 1 ks Typ B : 1 ks        komponenty                  (1 sada, 2 ks) 

                                                                                            (LH: 1 ks, RH: 1 ks) 

 

 

        RF karta                Dotykový kľúč            Skrutky                       Skrutky                  Skrutky         

(Pre model     alebo   (Pre model                  (Pre upevnenie       ( Pre zámok 2 ks)   (Pre inštaláciu  

KDL-C1, 4 ks)               KDL-T1, 4 ks)               rámčeka  4 ks )                                            2 ks) 

 

 

AA Alkalické     Kryt polohy                       Poistka 1 ks          Núdzové kľúče             Užívateľský  

Batérie 8 ks       nastavenia kľučky 1 ks                                   3 ks                                 manuál 

 

Diaľkové ovládače 

 



Ako zaregistrovať prístupový kód 

Užívateľ môže zaregistrovať až 6 prístupových kódov vrátane počiatočného kódu. 
Dĺžka kódu môže byť 1 až 10 znakov ( číslic ).  

Pre registráciu počiatočného prístupového kódu (adresa #0). 

Štandardne nastavený kód je 0. 

Príklad : Vloženie kódu 35612 

 

Poznámka :  V prípade chyby vstupných dát blikajú LED a zaznie zvukový signál.  

                       V tom prípade spusťte znovu vyššie uvedený proces registrácie.     

                       Zadávaný kód nesmie byť dlhší než 15 znakov. Ak 3x po sebe zadáte  

                       nesprávny prístupový kód, proces registrácie bude pozastavený na  

                       dobu 30 sekúnd.  

 

Zmena zaregistrovaného prístupového kódu 

Postupujte podľa vyššie uvedeného postupu pre registráciu prístupového kódu. 
V prípade že na vybranej adrese je už zaregistrovaný kód, ten bude automaticky 
prepísaný novým kódom. 

TIP : Počiatočný prístupový kód môže byť zmenený, ale nemôže byť zrušený. 
Ostatné kódy (od 1 po 5 ) môžu byť ľubovoľne zmenené alebo vymazané. 



 

Pridanie prístupových kódov 

Príklad : Vloženie prístupového kódu 4701604 

Systém poskytuje celkovo 5 dodatočných prístupových kódov (adresy od 1 do 5) 

 

Poznámka :  V prípade chyby vstupných dát blikajú LED a zaznie zvukový signál.  

                       V tom prípade spusťte znovu vyššie uvedený proces registrácie.     

                       Zadávaný kód nesmie byť dlhší než 15 znakov. Ak 3x po sebe zadáte  

                       nesprávny prístupový kód, proces registrácie bude pozastavený na  

                       dobu 30 sekúnd.  

 

Vymazanie všetkých registrovaných kódov 

Táto funkcia umožňuje vymazanie všetkých prístupových kódov od adresy 1 až po 
5, okrem počiatočného kódu na adrese 0. V tomto prípade je vymazaný tiež 
riadiaci kód. 



 

 

Ako zaregistrovať RF kartu alebo dotykový kľúč 

Užívateľ môže zaregistrovať až 100 dotykových kľúčov alebo RF kariet. 

 

Registrácia prvého dotykového kľúča alebo RF karty (adresa #0) 

 

 

 

 

 

 



Registrácia ďalších dotykových kľúčov resp. RF kariet 

 

 

Vymazanie zaregistrovaných kľúčov a kariet (individuálne 
vymazávanie) 

Príklad:  Vymazanie kľúča resp. karty na adrese #2. 

 

Zrušenie všetkých zaregistrovaných kľúčov a kariet 

 



Ako zaregistrovať diaľkový ovládač (voľby) 

Užívateľ môže zaregistrovať celkom 5 diaľkových ovládačov na adresy #1 až #5.  

Registrácia prvého diaľkového ovládača (adresa #1) 

 

Registrácia ďalších diaľkových ovládačov 

 

Vymazanie registrovaných ovládačov (jednotlivé vymazanie) 

Príklad: Vymazanie ovládača registrovaného na adrese #2. 

 



Vymazanie všetkých registrovaných diaľkových ovládačov 

 

 

Ako odomknúť z vnútra 

Užívateľ môže dvere z vnútra odomknúť jednoduchým stlačením kľučky dverí 
smerom dole. Pomocou diaľkového ovládania môžete dvere otvoriť stlačením 
tlačidla na diaľkovom ovládači. 

 

 

Ako zamknúť z vnútra 

Zatvorením dverí sa tieto automaticky uzamknú. 

 



Ako odomknúť z vnútra použitím videotelefónu 

Pripojte dva vodiče z el. zámku na svorky pripojenia el. zámku na videotelefóne. 
Pri prichádzajúcom zvonení z vonkajšej kamery, stlačte na videotelefóne tlačidlo 
pre otvorenie dverí. 

 

Ako odomknúť z vonku 

Pre odomknutie použite prístupový kód 

 

Pokiaľ dvere neotvoríte do 5 sekúnd od zadania prístupového kódu tie sa kvôli 
bezpečnosti  automaticky uzamknú. V takomto prípade musíte znovu zadať 
prístupový kód. 

 

 

 

 

 

 

 



Odomknutie dverí použitím kontaktného kľúča alebo RF karty 

 

Pokiaľ dvere neotvoríte do 5 sekúnd po priložení karty alebo kľúča, tie sa kvôli 
bezpečnosti  automaticky uzamknú. V takomto prípade musíte znovu priložiť 
kartu alebo kľúč ku kontaktnej časti.  

- V prípade, že zabudnete prístupový kód alebo stratíte RF kartu (kontaktný kľúč), použite pre 
otvorenie dverí „núdzový“ kľúč. 

 

Odomknutie pomocou diaľkového ovládača 

 



Pokiaľ dvere neotvoríte do 5 sekúnd po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači, tie 
sa kvôli bezpečnosti  automaticky uzamknú. V takomto prípade musíte znovu 
stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládači.  

 

Odomknutie núdzovým kľúčom 

V prípade zabudnutia prístupového kódu použite núdzový kľúč. 

 

Dvere otvárajte pri otáčaní kľúčom. Ak vyberiete kľúč skôr než otvoríte dvere, tie sa 
automaticky uzamknú. 

Odporúčame tento núdzový kľúč uložiť na mieste dostupnom pre prípad potreby, alebo ho 
noste vždy pri sebe. 

 

Funkcia varovného poplachu 

Pokiaľ sa niekto pokúsi násilne otvoriť zamknuté dvere, spustí sa poplach. 
Zadaním riadne registrovaného kódu je varovanie automaticky vymazané. 

 

 

 

 



Nastavenie funkcie varovného poplachu 

 

 

Zrušenie funkcie varovného poplachu 

 

V nastaveniach z továrne je táto funkcia vypnutá. 

 

Funkcia dvojitého uzamknutia  

Táto funkcia ponúka duálne riadenie prístupovým kódom, RF kartou alebo 
kontaktným kľúčom. Táto funkcia je k dispozícii len keď je zaregistrovaný 
prístupový kód a RF karta, alebo kontaktný kľúč, inak bude vyslaný chybový signál. 

Nastavenie funkcie dvojitého uzamknutia 

Táto funkcia ponúka možnosť dvojitého uzamknutia prístupovým kódom a RF 
kartou alebo kontaktným kľúčom. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade že je 
zaregistrovaný prístupový kód a tiež RF karta alebo kontaktný kľúč. Inak bude 
aktivovaný chybový signál. 



 

 

Tichý mód 

Tichý mód je užitočný v prípade, že sa Vám zdá že tón pri odomykaní je príliš 
hlasný. Po aktivovaní tejto funkcie bude zvuk pri odomykaní vypnutý a blikať budú 
iba operačné LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zrušenie tichého módu 

  

 

V nastaveniach z továrne je táto funkcia vypnutá. 

Aj po aktivovaní tichého módu bude hlasitosť varovného alarmu normálna. 

 

Funkcia varovného poplachu pri chybe auto-uzamknutia 

Použitím tejto funkcie zaznie varovný alarm keď sa po zatvorení dverí tieto 
automaticky neuzamknú. 

Nastavenie funkcie varovného poplachu pri chybe auto-uzamknutia 

 



Zrušenie funkcie varovného poplachu pri chybe auto-uzamknutia 

 

V nastaveniach z továrne je táto funkcia vypnutá. 

Ak sú dvere zatvorené a spustí sa varovný poplach, zatvorte dvere znovu, pretože 
nemusia byť dobre zatvorené. 

Funkcia kontroly 

Túto funkciu môžete použiť pre väčšiu bezpečnosť. Nastavením tejto funkcie 
budete dvere ovládať pomocou prístupového kódu a vstupného kontrolného 
kódu. (Prístupový kód a kontrolný kód nesmú byť rovnaké. Pre kontrolný kód je 
k dispozícii 7 číslic.)

 



Pre vymazanie kontrolného kódu pozri kapitolu „Vymazanie všetkých prístupových kódov“ 

Odomknutie pomocou pri aktívnom kontrolnom kóde 

 

Funkcia trvalého odomknutia 

Dvere sa uzamknú okamžite potom ako sa zatvoria. Táto funkcia vám umožňuje 
ponechať dvere odomknuté a to pre prípad že sa často otvárajú a zatvárajú. 

 

Nastavenie funkcie trvalého odomknutia 

 



Funkcia nutného uzamknutia 

Použitím tejto funkcie sa dvere nebudú dať otvoriť zvonku ani prístupovým 
kódom ani núdzovým kľúčom. Táto funkcia vám zabezpečí vyššiu bezpečnosť.  

 

Nastavenie nutného uzamknutia 

 


