
Skříňkový zámek STAR CB-94-G/ MF 
 

Upozornění: Při instalaci tohoto zámku nezapomeňte před testováním nainstalovat baterii. Šrouby 

krytu baterie musí být použity ty, které byly dodány se zámkem. Jinak hrozí poškození  elektroniky  

 

1. Inicializace a změna režimu otevírání zámku: 

Na straně zámku – nad bateriemi vpravo je malý otvor, pod kterým je tlačítko. Použijte párátko nebo 

kancelářskou sponku pro nastavení režimů zámku. 

 

Nastavení režimu funkce zámku: 

Stisknutím a podržením Inicializačního tlačítka (cca 3 sekundy) uslyšíte zvuk „Di“ ( jedno pípnutí), 

poté jej uvolníte, jedná se o režim s Jednou kartou, poté stisknutím počátečního tlačítka uslyšíte zvuk 

„Di-Di“ (dvě pípnutí), poté jej uvolníte, jedná se o režim Duální karty, poté stiskněte počáteční 

tlačítko pro slyšení zvuku „Di-Di-Di“ (tři pípnutí), poté jej uvolněte, je to Jednorázový Režim (v tomto 

režimu se zámek otevře) 

Toto přepínání režimu je cyklické. Podle potřeby nastavte odpovídající režim. 

Po každém nastavení režimu funkce jsou všechny karty vymazány, včetně Master karty/ karet 

 

2. Konfigurace MASTER Karty pro správu: 

Funkce MASTER karty: otevření zámku, přidání uživatelských karet a vymazání karet. 

Po nastavení režimu funkce , v době kdy bliká Modrá LED, přiložte kartu, která bude načtena jako 

Master Karta. Pokud je Master karta pro správu úspěšně načtena, uslyšíte zvuk „Di-Di“ (dvě pípnutí), 

a Master karta pro správu je úspěšně nastavena. [Můžete také nastavit další Master kartu pro správu 

a druhou kartu pro správu přiložit  za první během blikání LED po inicializaci režimu funkce zámku.] 

 

3. Přidání karet v režimu Jedné karty: 

A: Přiložte Master kartu, Modrá LED začne blikat 

B: Během blikání přiložte  kartu uživatele, ozve se 1 pípnutí a karta uživatele byla úspěšně nastavena. 

Toto můžete opakovat pro další uživatelské karty během blikání LED. 

Další karty můžete přidat i později výše uvedeným postupem. Dříve nahrané Uživatelské karty 

zůstanou v platnosti. 

 

4. Metoda Duální konfigurace karty: 

Režim duální karty -  Personální a Návštěvnické karty 



 

A: Přiložte Master kartu, Modrá LED začne blikat 

B: Během blikání přiložte  kartu uživatele / návštěvníka, ozve se 1 pípnutí a blikne Modrá LED a karta 

uživatele byla úspěšně nastavena 

C: Přiložte znovu Master kartu, Červená  LED začne blikat 

D: Během blikání přiložte Personální  kartu (Personální  karta může být vícenásobná), ozve se zvuk Di“ 

( jedno pípnutí), a blikne Modrá LED 

Pro přidání další uživatelské / návštěvnické karty použijte jen postup A a B. Personální karta zůstane v 

platnosti a není třeba ji znovu zadávat ( pokud byla již zadána) 

Zámek bude otevřen jen po postupném přiložení obou karet -  nezáleží na pořadí pro odemčení. 

Po přiložení 1. karty zámek krátce pípne a blikne LED, poté začne blikat LED pomalu cca 5 sekund, a v 

této době je nutné přiložit 2. kartu. 

 

5. Samoobslužné úložiště 

(také známý jako režim jednorázových otevřených dveří): 

Po inicializaci do tohoto režimu se zámek odemkne, a je třeba opět nastavit Master kartu ( např. pro 

nouzové otevření zámku) 

1: Například, pokud je zámek  kartou A uzamknut , musí být karta A použita pro otevření dveří a 

zámek je po odemknutí uvolněn a karta A je zrušena. 

Další uživatel použije například  kartu B zamkne, tak musí karta B pro otevření dveří použít a zámek 

po otevření dveří kartu B zruší. 

(Po otevření zámku je zámek vymazán a může jej použít další uživatel – bud se stejnou a nebo jinou 

kartou.) 

 

6. Smazání uživatelských karet / karty: 

Přiložte  Master kartu pro správu šestkrát, zámek konec operace ohlásí zvukem „Di-Di-Di“ (tři pípnutí) 

a vymaže všechny uložené karty. 

Karta pro správu nebude vymazána. Chcete-li vymazat kartu pro správu, musíte inicializovat zámek. 

 


