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1. Bezdrátová klávesnice 

DISPLAY

Levé tlačítko #1 - 
Zamykací klávesa 

Pravé tlačítko #2 - 
Menu
Tlačítko nastavení
Potvrzovací klávesa

2. Obsah balení
• 1 kus klávesnice (7 x 10 cm)
• 2 x AA alkalické baterie (nebo 1.5V lithiové baterie)
• 

Obsah dodávky  

WIRELESS KEYPAD

Klávesnice

Upevňovací šroub

Oboustranná lepící páska
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3. 
MONTÁŽ BEZDRÁTOVÉ KLÁVESNICE 
-Vyšroubujte šroub ve spodní části bezdrátové klávesnice. 
-Odstraňte zadní kryt a připevněte jej ke stěně pomocí 2 šroubů. 
-Nasaďte zařízení zpět na kryt a opět jej připevněte šroubem na spodní straně. 
-Bezdrátovou klávesnici lze také připevnit pomocí oboustranné lepicí pásky. V 
tomto případě není nutné provádět výše uvedené kroky. 
- Bezdrátová klávesnice komunikuje se zařízením Smartlock ÜTopic 
prostřednictvím Bluetooth. Proto musí být bezdrátová klávesnice nainstalována v 
blízkosti dveří vybavených zámkem Smartlock s přímým očním kontaktem. 
-Při prvním spuštění odstraňte průhledný izolační proužek v prostoru pro baterie 
(za tímto účelem zařízení otevřete). 
 
 

Před spárováním nové bezdrátové klávesnice z výroby s vaším zámkem Smartlock ÜTopic ji musíte nejprve 
naprogramovat a provést instalační kroky popsané na následujících stránkách! 

P O Z O R !

WIRELESS KEYPAD

4. Všeobecné informace

M
on

tá
ž

 Montáž 
 - V případě problémů s dveřmi nebo zavíracím mechanismem je třeba tyto problémy nejprve odstranit. V 

opačném případě může dojít k problémům se spuštěním zařízení 
 
- V případě problémů se zařízením se obraťte na prodejce 
 
- Vyměňte baterie, když se objeví varování o stavu baterií 
 
- Nedotýkejte se elektronických částí zařízení vodivým kovem nebo ostrým předmětem. 
 
- K čištění zařízení nepoužívejte vodu ani žíravé chemikálie. 
 
- Výchozím jazykem je angličtina. Můžete jej změnit, jak je popsáno v části 5.7.
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5. Instalace/nastavení

5.1 Aktivace hlavního hesla
Zcela nová bezdrátová klávesnice se dodává bez uloženého hesla. 
 
Pro klávesnici lze nastavit šest různých pětimístných hesel: Pro klávesnici lze nastavit 1 
hlavní heslo a 5 uživatelských hesel. Všechna hesla odemknou příslušné dveře. Pouze 
hlavní heslo však může měnit nastavení systému. 
-Všechna hesla musí mít 5 číslic 
-Pro nastavení hlavního hesla postupujte podle následujících kroků:

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se tlačítka 1 a 
na displeji se zobrazí 
PASSWORD 

 

NEW PASS REPEAT 

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení a na 
displeji se zobrazí 
značka OK (zaškrtnutí).

 se zobrazí na 
displeji . Zadejte poprvé 
nové pětimístné hlavní 
heslo, které se poté znovu 
zobrazí na displeji.

Rozsvítí se pouze tlačítka 
1, 3 a pravé tlačítko 
nabídky nebo nastavení. 
Šipka na displeji se 
pohybuje střídavě 
doprava a doleva.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

 se zobrazí na 
displeji . Nyní znovu 
zadejte pětimístné 
heslo

PASSWORD

WIRELESS KEYPAD

MASTER NEW PASS REPEAT

<    > < 

N
as

ta
ve

ní

Nyní svítí pouze čísla 1-5 a 
pravá klávesa nabídky. Na 
displeji se zobrazí MASTER. 
Znovu se dotkněte pravého 
tlačítka nabídky/nastavení.

Na displeji se zobrazí znak 
OK (zaškrtnutí) a poté 01. 
Vaše hlavní heslo bylo 
úspěšně vytvořeno. Přístroj 
se poté vypne
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5.2 Nastavení více uživatelských hesel
• Pro nastavení dalších uživatelských hesel je nutné znát hlavní heslo. Postupujte takto:

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice.

WIRELESS KEYPAD

Displej zobrazí 
MASTER 

Nyní zadejte pětimístné 
hlavní heslo a na displeji 
se zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

MASTER

Klikněte na číslo 
1

Displej zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD

Displeji zobrazí 
MASTER 

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

MASTER

<    > 

< 

N
as

ta
ve

ní

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-5 
a pravá a levá klávesa 
nabídky (zavírací 
klávesa). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava a doleva.
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WIRELESS KEYPAD

USER

Klikněte na číslo 
2

USER se zobrazí na 
displeji  

Když se zobrazí NEW 
PASS na displeji, 
zadejte vaše 5-ti místné 
heslo

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

NEW PASS

Jakmile se zobrazí 
REPEAT , zadejte 
vaše heslo znovu

REPEAT 02

P O Z O R !
Pokud jste omylem stiskli tlačítko nebo provedli chybný programovací krok, počkejte, až se zařízení po několika 
sekundách samo vypne. Poté proveďte programování znovu od začátku. Pokud je zadáno nesprávné heslo, na 
displeji se zobrazí symbol X.

N
as

ta
ve

ní

Na displeji se 
zobrazí nápis OK 
(zaškrtnutí).

Na displeji se zobrazí 
značka OK (zaškrtnutí). 
Heslo uživatele bylo 
vytvořeno

Na displeji se zobrazí 
číslo přidělené 
zařízením, pod kterým 
bylo uloženo 
uživatelské heslo 
(02-06). Poté se 
bezdrátová klávesnice 
vypne.

Stejným postupem můžete přidat 
další uživatelská hesla. 
 
Uživatelským heslům jsou 
zařízením postupně přidělována 
čísla od 02 do 06. Zapamatujte si, 
ke kterému heslu patří které číslo.
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I

5.3

ns ta lace

 Mazání individuálních hesel
• Chcete-li odstranit jedno z hesel, jehož identifikační číslo znáte, postupujte takto:

WIRELESS KEYPAD

<    > 

Displej zobrazí 
MASTER 

Nyní zadejte pětimístné 
hlavní heslo a na displeji 
se zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

MASTER

Klikněte na 
tlačítko 1

Displej zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD< 

Displej zobrazí 
MASTER

MASTER

he
sl

a
 

S
m

az
án

í

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-5 
a pravá a levá klávesa 
nabídky (zavírací 
klávesa). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava a doleva.

Klikněte na pravé tlačítko 
nastavení
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WIRELESS KEYPAD

DEL.PASS

DEL.PASS (=odstranit 
heslo) se zobrazí na 
displeji. Potvrďte 
kliknutím na pravé 
tlačítko menu nebo 
tlačítko nastavení.

•

Když se na displeji 
zobrazí potvrzovací 
symbol, bylo příslušné 
uživatelské heslo 
úspěšně vymazáno. 
Následně se zařízení 
vypne

 

Klikněte na číslo 
4

02

02

00

POZOR!
Hlavní heslo nelze 
vymazat. Za tímto 
účelem je nutné 
provést RESET a 
zařízení znovu 
nastavit!

he
sl

a
 

S
m

az
án

í

Na displeji se zobrazí číslo 
00. Na klávesnici se 
rozsvítí pouze čísla, 
kterým bylo přiřazeno 
heslo (v tomto případě 02 
a 03). Číslo 01 je 
přiřazeno jako hlavní 
heslo a nelze ho vymazat. 
Proto se číslo 1 nerozsvítí

Dotkněte se čísla 
přiřazeného zařízením 
uživatelskému heslu, které 
chcete odstranit (např. 
02).

Na displeji se zobrazí 
číslo uživatelského 
hesla, které má být 
odstraněno.

Konfiguraci dokončíte 
dotykem tlačítka menu 
nebo tlačítka nastavení.

Stejným postupem můžete odstranit i další uživatelská hesla.
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5.4 ODSTRANIT VŠECHNA HESLA (KROMĚ HLAVNÍHO HESLA).
• Chcete-li odstranit všechna hesla (kromě hlavního hesla), postupujte takto.:

WIRELESS KEYPAD

<    > 

Displej zobrazí 
MASTER 

Nyní zadejte pětimístné 
hlavní heslo a na displeji 
se zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

MASTER

Klikněte na číslo 
1

Displej zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD< 

Displej zobrazí 
MASTER

MASTER

he
se

l
 

vš
ec

h
 

S
m

az
án

í

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >

Klepněte na klávesu 
nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-5 
a pravá a levá klávesa 
nabídky (zavírací 
klávesa). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava a doleva.

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení
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WIRELESS KEYPAD

DEL.ALL PASS

DEL.ALL PASS se 
zobrazí na displeji

Klikněte na číslo 
5

Funkce 
ODSTRANIT 
VŠECHNA HESLA 
zachová hlavní 
heslo. Chcete-li 
vymazat i to, je 
třeba provést 
RESET a zařízení 
znovu nastavit.!

POZOR!

he
se

l
 

vš
ec

h
 

S
m

az
án

í

Dotkněte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení. Všechna 
hesla kromě hlavního hesla 
byla vymazána.

Když se na displeji zobrazí 
potvrzovací symbol, byla 
všechna uživatelská hesla 
úspěšně vymazána 
(kromě hlavního hesla). 
Zařízení se poté vypne
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5.5 Zobrazit celkový počet hesel
• Chcete-li zjistit celkový počet hesel registrovaných v zařízení, postupujte takto:

WIRELESS KEYPAD

<    > 

Displej zobrazí 
MASTER 

Nyní zadejte pětimístné 
hlavní heslo a na displeji 
se zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

MASTER

Klikněte na číslo 
1

Displej zobrazí 
PASSWORD 

PASSWORD< 

Displej zobrazí 
MASTER

MASTER

PASSWORT

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >

Klikněte na tlačítko 
nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-5 
a pravá a levá klávesa 
nabídky (zavírací 
klávesa). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava a doleva.

Klikněte na tlačítko 
nastavení

he
se

l
 

po
čt

u
 

ce
lk

ov
éh

o
 

Z
ob

ra
ze

ní



www.suedmetall.com info@suedmetall.com | 12

INSTALLAT ION

WIRELESS KEYPAD

TOTAL PASS

TOTAL PASS se 
zobrazí na displeji

04

Klikněte na číslo  
3

Klikněte na tlačítko 
nastavení

Na displeji se zobrazí 
počet přidělených hesel,... 
např. 04 (celkem zde byla 
vytvořena 4 hesla). 
Bezdrátová klávesnice se 
poté vypne

he
se

l
 

po
čt

u
 

ce
lk

ov
éh

o
 

Z
ob

ra
ze

ní
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5.6 Reset  zařízení
• Chcete-li zařízení resetovat, postupujte 

takto:

WIRELESS KEYPAD

Klikněte na číslo 
4

RESET se zobrazí na 
displeji 

RESET

R
E

S
E

T

00

<    > 

Displej zobrazí 
MASTER 

Nyní zadejte pětimístné 
hlavní heslo a na displeji 
se zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

MASTER

< 

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >

Klikněte na tlačítko 
nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-5 
a pravá a levá klávesa 
nabídky (zavírací 
klávesa). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava a doleva.

Stiskněte tlačítko 
nastavení

Na displeji se zobrazí 
00. Na klávesnici svítí 
pouze číslo 1 a tlačítko 
menu.
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PROGRAMMIERUNG

WIRELESS KEYPAD

R
E

S
E

T

05

INSTALLAT ION

POZOR!

Pomocí funkce 
RESET se 

resetují všechna 
hesla - včetně 
hlavního hesla!

Opakovaně ťukejte na 
číslo 1, dokud se na 
displeji nezobrazí 05.

Dotýkejte se pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení, dokud 
se na displeji nezobrazí 
znak OK (zaškrtnutí). 
Bezdrátová klávesnice 
se poté vypne. Zařízení 
bylo úspěšně resetováno
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WIRELESS KEYPAD

INSTALLAT ION

5.7 Nastavení jazyka
• Chcete-li nastavit požadovaný jazyk, postupujte 

takto:

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice

Klikněte na číslo 
3

LANGUAGE se zobrazí 
na displeji

LANGUAGE

Klikněte na pravé tlačítko 
nastavení

Na displeji se zobrazí 
aktuálně nastavený 
jazyk. Vyberte 
požadovanou verzi 
jazyka mezi čísly 1-5 
(viz následující strana).

<    > 

Displej zobrazí 
MASTER 

Nyní zadejte pětimístné 
hlavní heslo a na displeji 
se zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

MASTER

< ENGLISH

ja
zy

ka
 

N
a

st
a

ve
n

í

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >

Klikněte na tlačítko 
nastavení

Nyní svítí pouze čísla 1-5 
a pravá a levá klávesa 
nabídky (zavírací 
klávesa). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava a doleva.
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WIRELESS KEYPAD
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Pokud chcete nastavit 
němčinu, vyberte 
číslo  5

Dostupné 
jazyky:

1   English
2   Turkish
3   Russian
4   Italian
5   German 

 
N

a
st

a
ve

n
í

Výběr potvrdíte 
dotykem pravého 
tlačítka nabídky nebo 
tlačítka nastavení. 

Když se na displeji 
zobrazí potvrzovací 
symbol, požadovaný 
jazyk byl úspěšně 
změněn. Přístroj se poté 
vypne
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BATTERY STATUS

5.8 Zobrazení stavu baterie
• Prozjištění stavu baterie postupujte následovně:

WIRELESS KEYPAD

Klikněte na 
tlačítko  5

BATTERY LEVEL se 
zobrazí na displeji

BATTERY LEVEL

<    > 

Displej zobrazí 
MASTER 

Nyní zadejte pětimístné 
hlavní heslo a na displeji 
se zobrazí značka OK 
(zaškrtnutí).

MASTER

< 

ba
te

ri
e

 
st

av
u

 
Z

ob
ra

ze
ní

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >

Klikněte na tlačítko 
nastavení.

Nyní svítí pouze čísla 1-5 
a pravá a levá klávesa 
nabídky (zavírací 
klávesa). Šipka na displeji 
se pohybuje střídavě 
doprava a doleva.

Klikněte na pravé tlačítko 
nastavení

Všechny klávesy na 
klávesnici zhasnou. Na 
displeji se zobrazí stav 
baterie
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6

Párování

 Párování klávesnice se zámkem ÜTOPIC
• Po nastavení hlavního hesla nebo uživatelských hesel je třeba spárovat bezdrátovou klávesnici se 

zařízením Smartlock ÜTopic a aplikací APP (instalace a spárování zařízení ÜTOPIC s aplikací APP již 
musí proběhnout. Pokud tomu tak není, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze zařízení 
ÜTOPIC). 

P
ro

ce
du

ra
 p

ár
ov

án
í 

v 
m

ob
iln

í 
ap

lik
ac

i

Otevřete aplikaci 
ÜTOPIC APP, spárujte ji 
se zámkem Smartlock a 
klikněte na nabídku v 
pravém horním rohu (3 
řádky).

Poté klikněte na 
tlačítko "Uživatel" 

Vyberte "načíst 
nového 
uživatele/zařízení"

•

Klikněte na zelené plus 
v pravém horním rohu. 
Zámek SmartLock vydá 
dlouhý a poté krátký 
varovný tón.

 Nyní vezměte klávesnici do ruky  

P
ro

ce
du

ra
 n

as
ta

ve
ní

 n
a 

kl
áv

es
ni

ci

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice.

Dotkněte se levého 
tlačítka nebo tlačítka 
zámku nebo zadejte 
hlavní heslo.

Zámek Smartlock ÜTOPIC 
vydá krátký výstražný tón a 
spojí bezdrátovou 
klávesnici s motorovým 
válcem. Na displeji se 
zobrazí nápis OK

WIRELESS KEYPAD

<    > 

P
ár

ov
án

í

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.



www.suedmetall.com info@suedmetall.com | 19

7

Otevření a zavření

 

8

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice.

 

WIRELESS KEYPAD

<    > 

<    > 

Odemčení a otevření dveří

d
ve

ří
 

O
te

ví
rá

n
í

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Zadejte pětimístné 
heslo. Zámek se 
otevře

Zamykání dveří

Zařízení probudíte 
přiložením dlaně na 
povrch bezdrátové 
klávesnice.

Aktivuje se indikátor 
LED a na displeji se 
objeví dvě šipky 
směřující opačným 
směrem < >.

Dotkněte se levého klíče 
nebo klíče zámku a 
dveře se zamknou.

Z
am

yk
án

í 
dv

eř
í


