
ELEKTRICKÉ ZÁMKY S OTOÈNOU ZÁVOROU V06 - Návod na montá�SK
Výrobok spåòa nále�itosti európskej smernice 2004/108/ES

ÚPRAVAMONTÁ�

ZINKOVANÝ

ANTRACITOVÝ

ZINKOVANÝ

ANTRACITOVÝ

ANTRACITOVÝ

ANTRACITOVÝ

ANTRACITOVÝ

ZINKOVANÝ

ZINKOVANÝ

ZINKOVANÝ

ÚPRAVA

ÚPRAVA

VERTIKÁLNA

HORIZONTÁLNA MONTÁ�

HORIZONTÁLNA

VERTIKÁLNA MONTÁ�

POZNÁMKA: PRE V�ETKY ZÁMKY JE MO�NÉ �IADA� PRÍPRAVU S MIKROSPÍNAÈOM PRE SIGNALIZÁCIU OTVORENÉHO/ZATVORENÉHO MECHANIZMU ZÁMKU 



Mô�ete pou�i� ¾ubovo¾ný cylinder s európskym profilom so 
západkou DIN  alebo univerzálnou. Rozmery cylindra sa urèujú 
na základe hrúbky X brány, dverí alebo vrát, na ktoré chcete 
namontova� zámok a v súlade s in�trukciami na obrázku.
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S PROTIDA�DOVÝM KRYTOM

Zámky V06 sú sériovo dodávane so SERVISNOU FUNKCIOU, to znamená: elektrickým impulzom sa zámok otvorí a zostane otvorený dovtedy, kým sa dvere otvoria a 
zatvoria (fungovanie vhodné, èi u� je alebo nie je in�talovaný samozatváraè). Keï vyberiete diel F umiestnený vo vnútri zámku, dosiahnete BEZPEÈNOSTNÚ FUNKCIU, 
èi�e: otvorenie nastáva len vtedy, keï je súèasne s elektrickým impulzom vyvinutý tlak na dvere (takéto fungovanie sa odporúèa v kombinácii so samozatváraèom). Na 
vybratie dielu F treba posunú� kovovú platnièku G pomocou hrotu skrutkovaèa, a potom diel vytiahnu�.
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENIESK

Káble napájania zapojte na svorkovnicu cievky tak, aby vchádzali popod kontaktné platnièky, a zatiahnite dve upevòovacie skrutky. Odporúèa sa zostavi� elektrické 
zariadenie v súlade splatnými národnými normami a napája� zámok cez bezpeènostný transformátor. Pred zapojením zámku sa uistite, �e výstupové napätie transformátora 
je zhodné s nominálnym napätím zámku. Transformátor musí ma� výkon aspoò 15 VA. Zariadenie vhodne chráòte pred skratom. Ovládacie zariadenie musí by� dimenzované 
pre odber prúdu zo zámku, musí vyhovova� platným bezpeènostným normám a zaruèova� rovnaký stupeò bezpeènosti ako transformátor. Pri zapájaní káblov a následným 
zásahoch do zámku musí by� elektrické zariadenie odpojené od siete. Pou�ívajte normované káble minimálneho prierezu 1 mm2. Viro sa zrieka zodpovednos� za 
prípadné �kody spôsobené nedodr�aním noriem.
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DOKUMENT O LIKVIDACI ELEKTROODPADU 
 

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná 

místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete 

opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství 

cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné 

kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj 

vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie. 

POZOR! Některé části výrobku mohou obsahovat také jedovaté nebo nebezpečné 

látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a na lidské zdraví.  

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné 

dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a 

elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti 

uloženy do odděleného sběru.  

Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je 

k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného 

místního úřadu. 




