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Návod na použitie 

 
Dôležité pokyny 
• Uschovajte kľúče a Vaše číselné kódy na bezpečnom mieste mimo 

trezoru. 

• Pri stanovení číselného kódu nikdy nepoužívajte žiadne osobné 
dáta, ako napríklad dátum narodenia, telefónne číslo a podobne.  

• Nový kód si vždy najskôr niekoľkokrát otestujte pri otvorených 
dverách trezoru.  

• Z bezpečnostných príčin odporúčame používať šesťmiestne kódy 
(máte pritom 1 milión možností). 

• Pokiaľ sú batérie uložené vo vnútri vybité, trezor sa dá otvoriť už 
len kľúčmi. 

 

Otváranie trezoru kľúčmi 
• Zložte opatrne krycie viečko kľúčovej dierky umiestnené na čelnej 

strane dverí trezoru. 
• Zastrčte kľúč do kľúčovej dierky a otočte s ním proti smeru chodu 

hodinových ručičiek až na doraz.  
• Otočte otočnou hlavicou, ktorá sa nachádza vľavo od klávesnice v 

smere chodu hodinových ručičiek až na doraz a otvorte dvere 
trezoru. 

Upozornenie: Núdzový kľúč používajte na otváranie dverí trezoru 
len v núdzových prípadoch. 

 
Založenie batérie a programovanie osobného kódu 
• Zložte viečko batériového boxu na vnútornej strane dverí a založte 

tam 4 batérie Typ LR 6 (alkalické). 
• Elektronika sa tak dostane do stavu pripraveného na štart 

programovania Vášho osobného kódu. 

• Stlačte za týmto účelom červený gombík na vnútornej strane dverí. 
Na čelnej strane dverí sa rozsvieti kontrolná LED dióda. 

• Zadajte teraz Váš osobný 3 až 6 miestny kód.  

• Potvrďte svoje zadanie stlačením potvrdzovacieho tlačidla dolu 
vpravo na klávesnici. 

 

 
Otvorenie trezora pomocou kódu 

• Zadajte Váš 3 až 6- miestny kód. 

• Potvrďte svoje zadanie stlačením potvrdzovacieho tlačidla dolu 
vpravo na klávesnici. 

• Po zaznení akustického signálu môžete v časovom rozsahu cca 6 
sekúnd pomocou otočenia otočnej hlavice v smere chodu 
hodinových ručičiek otvoriť dvere trezoru. 

 

Zatvorenie trezoru 

• Zatvorte dvere trezoru a otočte otočnú hlavicu späť proti smeru 
chodu hodinových ručičiek až na doraz. 

 

Ukazovateľ stavu batérií 

• Ak svieti červená kontrolná LED dióda, musíte vymeniť všetky 4 
batérie typ LR 6. 

• Personálny kód sa potom musí naprogramovať nanovo! 
 

Čas zablokovania po zadaní nesprávneho kódu 

• Po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu sa trezor na krátky čas 
zablokuje - maximálne na 2 minúty.  

• Po uplynutí tohoto času sa dvere znovu dajú otvoriť pomocou 
správneho kódu.   

 

Inštalácia 

• Trezor treba naskrutkovať na podlahu alebo na stenu, aby sa tak 
zaistil proti odobratiu. 

 

Technické údaje 

• Napájanie elektrickým prúdom: 4 Batérie typ LR 6 /AA/1,5 V  
(alkalické). 

• Prevádzkové podmienky: 20% ~ 90% relatívna vlhkosť vzduchu - 
nekondenzačná. 


