
Programovanie elektronických kľúčeniek k vrátniku  
Classe 300x (wifi) 

 
Na to aby ste mohli otvárať zámok pomocou elektronických kľúčeniek, je potrebné ich najprv pre 

túto funkciu nastaviť : 

1. Kľúčenky sa nastavujú v programovacom móde, ktorý je potrebné spustiť 
2. V programovacom móde sa nastaví kľúčenka na správu systému,  
3. pomocou ktorej sa nastavia kľúčenky pre obyvateľov. 

Ak by celkové nastavenie kľúčeniek neprebehlo úspešne vyresetujte vstupný panel (čítačku) 
a skúste nastavenie kľúčeniek odznova.  

 

1. Programovací mód  
Zložte predný kryt zo vstupného panelu. Stlačte a podržte tlačidlo programovania, dovtedy, kým 

nezačne blikať LED kontrolka zámku dverí (2 bliknutia) a nezaznie potvrdzovací tón (1 pípnutie) 

UPOZORNENIE ! : Čas medzi krokom 1 a 2 nesmie prekročiť 30sec.  

2. Vytvorenie MASTER kľúčenky – kľúčenka na správu systému 
Kľúčenku na správu systému (MASTER) priložte k čítačke a počkajte, až kým sa nerozsvieti LED 

kontrolka zámku dverí a nezaznie dvojitý potvrdzovací tón (2 pípnutia). 

 Poznámka 1 : Ak uloženie neprebehlo úspešne, LED kontrolka zámku dverí a LED kontrolka 
pripojenia sa rozsvietia v rovnaký čas a zariadenie vydá dlhé pípnutie. 

 Poznámka 2 : Kľúčenka na správu systému (MASTER) neovláda otváranie zámku dverí, 
umožňuje len programovanie kľúčeniek obyvateľov (RESIDENT kľúčeniek).  

UPOZORNENIE ! : Medzi vytvorením MASTER kľúčenky a RESIDENT kľúčenky je nutné počkať 40sec. 

3. Vytvorenie RESIDENT kľúčenky – kľúčenky pre obyvateľov 
a. Kľúčenku MASTER priložte k čítačke a počkajte, až kým sa nerozsvieti LED kontrolka zámku 

dverí a nezaznie potvrdzovací tón (1 pípnutie). 

b. Na vytvorenie RESIDENT kľúčenky vezmite novú kľúčenku a priložte ju k čítačke. Držte ju 
priloženú k čítačke, až kým sa nerozsvieti LED kontrolka zámku dverí a nezaznie 
potvrdzovací tón (2 pípnutia). Následne je RESIDENT kľúčenka vytvorená.  

i. Krok b. opakujte, až pokiaľ nie sú pridané všetky RESIDENT kľúčenky. 

c. Na potvrdenie ukončenia procesu vytvárania RESIDENT kľúčeniek priložte kľúčenku 
MASTRER k čítačke alebo počkajte 40sec. Dve krátke pípnutia potvrdia, že vytvorenie 
RESIDENT kľúčeniek prebehlo úspešne.  

 

 



RESET vstupného panela (čítačky) 

Zložte predný kryt zo vstupného panelu. Odstráňte svorku BUS (vypojte vstupný panel z 
napájania). Stlačte a držte stlačené tlačidlo programovania, znovu pripojte zdroj napájania. Tlačidlo 
programovania držte stlačené dovtedy, kým nezačnú striedavo blikať LED kontrolky zámku dverí 
a pripojenia, a nezaznie dlhé pípnutie. 


