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senzor pro otisk prstu               číselná tlačítka 
a) Senzor pro otisk prstů (stisknutím aktivujete senzor)  
b) Počet otisků prstu: 5  
c) Počet kódů: 1 
d) Baterie: dobíjecí 3,7V lithiová  
e) Nabíjení: Micro-USB kabel, čas nabíjení cca 2,5h 
f) Režim spánku po 10 sekundách nečinnosti 
g) Administrátorský otisk = první přidaný otisk prstu 

 
2. Přidání otisků prstů 
2.1 Přidání otisku prstu administrátora 

(první přidaný otisk = administrátor) 
 

a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů. Rozbliká se 6 modrých, současně blikajících,  
 diod a třmen zámku vyskočí (zámek se odemkne). 
b) Přiložte znovu prst na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, poté začnou postupně (dokola) 
 blikat modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku. (Když cca 5 sekund nepřiložíte žádný otisk, 
 současně zablikají červené diody.)  
c) Nyní přiložte na sensor otisku prstů prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se první 
 modrá dioda. Odstraňte prst ze sensoru otisku prstů a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá 
 modrá dioda. Postup opakujte, dokud Vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně.  
 Následně se rozblikají všechny modré diody. Otisk je uložený a připravený k použití. 
Upozornění: Pokud se rozblikají červeně diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu.   

 Přiložte stejný prst znovu.

24
 

71
 

09-03, dne 2.7.2020 

RV.TSA.ZW              
Biometrický zámek na otisk prstu s možností zadání číselného kódu 

 
Návod k použití 

 
Obsah: 
1. Úvod 
2. Přidání otisků prstů 

2.1. Přidání otisku prstu administrátora 
2.2. Přidání dalších otisků prstů 

3. Odemknutí otiskem prstu 
4. Odstranění otisků prstů 
5. Vytvoření číselného kódu 
6. Odemknutí číselným kódem 
7. Upozornění na nízký stav baterie 
1.Úvod  

Přední strana 
 
Zadní strana

červená/modrá       4 
signalizace                   18 

červená/modrá 
signalizace

 
 
 
 
 
 
 

33 

senzor pro otisk prstu               číselná tlačítka 
a) Senzor pro otisk prstů (stisknutím aktivujete senzor)  
b) Počet otisků prstu: 5  
c) Počet kódů: 1 
d) Baterie: dobíjecí 3,7V lithiová  
e) Nabíjení: Micro-USB kabel, čas nabíjení cca 2,5h 
f) Režim spánku po 10 sekundách nečinnosti 
g) Administrátorský otisk = první přidaný otisk prstu 

 
2. Přidání otisků prstů 
2.1 Přidání otisku prstu administrátora 

(první přidaný otisk = administrátor) 
 

a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů. Rozbliká se 6 modrých, současně blikajících,  
 diod a třmen zámku vyskočí (zámek se odemkne). 
b) Přiložte znovu prst na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, poté začnou postupně (dokola) 
 blikat modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku. (Když cca 5 sekund nepřiložíte žádný otisk, 
 současně zablikají červené diody.)  
c) Nyní přiložte na sensor otisku prstů prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se první 
 modrá dioda. Odstraňte prst ze sensoru otisku prstů a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá 
 modrá dioda. Postup opakujte, dokud Vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně.  
 Následně se rozblikají všechny modré diody. Otisk je uložený a připravený k použití. 
Upozornění: Pokud se rozblikají červeně diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu.   

 Přiložte stejný prst znovu.



w
w

w.
ric

ht
er

cz
ec

h.
cz

/n
av

od
y 

2.2 Přidání dalších otisků prstů 
a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů. 
b) Přiložte prst administrátora na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou 

střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.  
c) Nyní přiložte na sensor otisku prstů další prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se 

modrá dioda. Odstraňte prst a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá modrá dioda. Postup 
 opakujte, dokud vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně. Rozblikají se všechny modré  
 diody současně. Otisk je uložený a připravený k použití. 
 
Upozornění:  Pokud se rozblikají červeně diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu.   

   Přiložte stejný prst znovu 
 
3. Odemknutí otiskem prstu 
a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů.  
b) Přiložte prst, který jste uložili do zámku. 
c) Pokud došlo ke správnému načtení otisku prstu, rozsvítí se modré diody a třmen zámku vyskočí  
 (zámek se odemkne).  
d) Pokud nedojde k rozpoznání otisku prstu, rozsvítí se všech 6 červených diod a následně začnou 
 postupně (dokola) blikat modré diody. Přiložte znovu prst co největší plochou na senzor otisku 
 prstu. 

 
4. Odstranění otisků prstů 
a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů. 
b) Přiložte prst administrátora na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou  
 střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.  
c) Nyní přiložte na senzor pro otisk prstů znovu prst administrátora a držte, dokud se červené  

 diody nerozsvítí. Nyní jsou všechny otisky odstraněny. (i číselný kód)  
d) Nyní je zámek v továrním nastavení. Pro nahrání nových otisků prstů postupujte podle bodu 2.1.  
Pokud během 10 sekund neproběhne žádná operace, zámek automaticky přejde do režimu spánku. 
 
Upozornění: Nelze smazat jednotlivý otisk prstu. Odstraníte všechny otisky, které jste do této doby  

měli uložené v paměti zámku. 
 

5. Vytvoření číselného kódu 
a) Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů. 
b) Přiložte prst administrátora na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou  
 střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.   
c) Na zadní straně zámku nastavte vlastní číselný kód tlačítky 1, 2, 3. Délka číselného kódu je  

 mezi 3-8 číslicemi. Pokud zadáte méně nebo více číslic, nebudete moci číselný kód úspěšně zadat.  
d) Po zadání číselného kódu počkejte, až červená dioda na zadní straně přestane blikat  
 a modrá dioda se rozsvítí a poté zhasne, což znamená, že heslo bylo úspěšně změněno.  
e) Číselný kód může být pouze jeden. 

 
6. Odemknutí číselným kódem 
a) Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů. 
b) Zadejte nastavený číselný kód na zadní straně tlačítky 1, 2, 3. Pokud se rozsvítí modrá dioda 
 na zadní straně, číselný kód je správný a zámek se odemkne. Pokus se rozsvítí červená  
 dioda, zadali jste nesprávný číselný kód. 
Upozornění: Číselný kód nelze použít k otevření zámku, dokud jej správně nenastavíte.  
   Pokud chcete vymazat Vámi zadaný kód, musíte zámek nastavit do továrního  
   nastavení (podle bodu 4). Tím smažete i všechny zadané otisky. 

 
7. Upozornění na nízký stav baterie 
 Pokud je stav baterie nižší než 20 %, při stisknutí sensoru otisku prstů bliká na zadní straně  
 zámku červená dioda. Doporučujeme co nejdříve visací zámek nabít. Nabijte visací zámek  
 přes přiložený Micro-USB nabíjecí kabel.  
 
Z důvodu prodloužení životnosti nabíjecího lithiového akumulátoru doporučujeme zámek nabít  
alespoň jednou za 6 měsíců. 
 

 
CZ – Návod pro nastavení zámku naleznete na webu: 
SK - Návod na nastavenie zámku nájdete na webe: 
DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web: 
HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók: 
PL  -  Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć  na stronie:  
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2.2 Přidání dalších otisků prstů 
a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů. 
b) Přiložte prst administrátora na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou 

střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.  
c) Nyní přiložte na sensor otisku prstů další prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se 

modrá dioda. Odstraňte prst a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá modrá dioda. Postup 
 opakujte, dokud vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně. Rozblikají se všechny modré  
 diody současně. Otisk je uložený a připravený k použití. 
 
Upozornění:  Pokud se rozblikají červeně diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu.   

   Přiložte stejný prst znovu 
 
3. Odemknutí otiskem prstu 
a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů.  
b) Přiložte prst, který jste uložili do zámku. 
c) Pokud došlo ke správnému načtení otisku prstu, rozsvítí se modré diody a třmen zámku vyskočí  
 (zámek se odemkne).  
d) Pokud nedojde k rozpoznání otisku prstu, rozsvítí se všech 6 červených diod a následně začnou 
 postupně (dokola) blikat modré diody. Přiložte znovu prst co největší plochou na senzor otisku 
 prstu. 
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b) Přiložte prst administrátora na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou  
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Pokud během 10 sekund neproběhne žádná operace, zámek automaticky přejde do režimu spánku. 
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měli uložené v paměti zámku. 
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