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Důležitá upozornění 
• Změňte z důvodu vlastní bezpečnosti uživatelský a generální kód, aby 

nepovolané osoby nemohly trezor otevřít s výrobním nastavením. 

• Nový kód vždy nejprve několikrát vyzkoušejte při otevřených dveřích. 

• Kódy a klíče by měly být uloženy na bezpečném místě mimo trezor. 

• Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme používat šestimístné 
kódy (milion různých možností). 

• Nepoužívejte žádná osobní data jako data narození, telefonní čísla 
atd. 

• Nesprávné zadání můžete po jednotlivých krocích mazat hvězdičkou. 
• Při zobrazení Lo-BATTE vyměňte 4 baterie. 

• Pokud by došlo k vybití vnitřních baterií, mohou být dveře otevřeny již 
jen klíčem. 

 
Uvedení do provozu 
Stlačte malým kolíkem kryt dole vpravo pro odstranění krycí desky vedle 
klávesnice. Zasuňte nouzový klíč a otočte jím až k dorazu. 
Dveře mohou být otevřeny otáčením otočné hlavice. 
Upozornění: Používejte nouzový klíč jen v nouzovém případě. 
 Pro trvalé používání není vhodný! 
Vložte baterie typu LR6 do přihrádky na vnitřní straně dveří. Uslyšíte 
několik tónů, následovaných „melodií“ a indikací All Ready na displeji. 
Systém se poté vrátí k normální indikaci času 
 
Otevření trezoru 
Stiskněte #1234# (uživatelský kód) nebo #123456# (generální kód). Po 
úspěšném zadání kódu je na displeji zobrazeno hlášení OPEN. Otočte 
během 6 sekund otočnou hlavicí pro otočení dveří. Mechanismus se poté 
opět uzavře. 
Upozornění: Při nesprávném kódu bude na displeji zobrazeno hlášení 

ERROR.  
 
 
 
 

 
 
Zavření trezoru 
Zavřete dveře a otočnou hlavicí otočte zpět. 
 
Programování uživatelských nebo generálních kódů 
Zadejte aktuální uživatelský nebo generální kód (tovární nastavení 
#1234# nebo #123456# ). 
Stiskněte tlačítko *, zadejte Váš 1-6místný nový kód a stiskněte tlačítko#. 
Při správném zadání uslyšíte melodii. 
Upozornění: Pokud určitý kód již není známý, stiskněte tlačítko na zadní 
straně dveří pro návrat k továrnímu nastavení. Kódy, datum a čas pak 
musejí být znovu naprogramovány. 
 
Nastavení data a času 
Datum je zobrazeno ve formátu rok / měsíc / den, čas v hodinách / 
minutách a den v týdnu v číselném formátu. 
1 = pondělí, 2 = úterý ... 7 = neděle. 
Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko *. Pomocí tlačítek 0 a 8 nastavte 
správné číslo. Máte čas cca 6 sekund, jinak bude zadávání přerušeno. 
Stiskněte tlačítko #, pokud bylo zvoleno požadované číslo. Stiskněte 
tlačítko # znovu pro přechod k následujícímu poli. 
 
Předpis pro montáž 
Trezor dosáhne své odolnosti proti vloupání, resp. požáru až po 
připevnění v masivní části budovy. Pro vytvoření potřebného pevného 
spojení použijte připravené kotvicí body. 
 
Technické údaje 
Napájení: 4 baterie typu LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline) 
Pracovní prostředí: 20% - 90% relativní vlhkosti vzduchu  

- nekondenzující 


