
                        Navodilo za uporabo trezorja FP 3 E 

 
Važni napotki 
 

• Spremenite vašo osebno in splošno kodo, da nepooblaščeni 
s tovarniškimi nastavitvami ne bodo mogli odpreti vašega 
trezorja.  

• Nove kode vedno preizkusite večkrat. Vrata naj bodo ob tem 
odprta.  

• Kode in ključe hranite na varnem mestu izven trezorja.  

• Iz varnostnih razlogov vam priporočamo, da uporabite 
šestmestni kodi (1 milijon kombinacij). 

• Za kode ne uporabljajte osebnih podatkov kot npr. rojstnih 
datumov, telefonskih številk, itn. 

• Napačen vnos lahko s tipko »*« po korakih izbrišete. 

• V primeru opozorila »LO-BATTE« zamenjate vse 4 baterije. 

• V primeru, da se baterije izpraznijo, lahko vrata odprete s 
ključem.  

 
Zagon sistema 
Z majhnim svinčnikom pritisnite »zaponko« na spodnjem desnem delu 
trezorja. S tem odprete pokrov zraven tipkovnice. Vstavite »varnostni 
ključ« in ga zasučite do konca. Vrata odprete s sukanjem vrtljive 
ključavnice. Opozorilo: varnostni ključ uporabljajte le v nujnih primerih, 
saj za večkratno uporabo ni primeren. ¸ 
 
Baterije tipa LR 6 vstavite v prostor za baterije, ki se nahaja na notranji 
strani vrat trezorja. Zaslišali boste več tonov, nakar bo sledila melodija, 
na zaslonu pa izpis »ALL READY«. Nato se na zaslonu pojavi običajen 
prikaz časa.  
 
Odpiranje trezorja 
Vtipkajte #1234# (uporabniška koda) ali #123456# (splošna koda). Po 
uspešnem vnosu kode se na zaslonu prikaže izpis »OPEN«. V 
naslednjih 6 sekundah zasučite ključavnico, da se vrata odpro. Po 6 
sekundah se trezor ponovno samodejno zaklene.  
POZOR: Pri napačnem vnosu kode se na zaslonu izpiše sporočilo 
»ERROR«.  

 
 
Zapiranje trezorja 
Zaprite vrata in zasučite vrtljivo ključavnico v prvotni položaj.  
 
Programiranje uporabniške in splošne kode 
Vpišite trenutno veljavno uporabniško ali splošno kodo (tovarniške 
nastavitve #1234# ali #123456#). Pritisnite tipko »*«, vtipkajte novo (1-6 
mestno) kodo in pritisnite tipko »#«. Pri uspešnem vnosu boste zaslišali 
melodijo.  
OPOMBA: V primeru, da ste pozabili geslo, pritisnite tipko na notranji 
strani vrat in tako ponovno aktivirate tovarniške nastavitve. Kode, datum 
in uro pa je potrebno ponovno nastaviti.  
 
Nastavitev ure in datuma 
Datum je prikazan v formatu »leto/mesec/dan«, ura v formatu 
»ura/minuta«, dan v tednu je predstavljen s številko (1 = ponedeljek, 2 = 
torek, …, 7 = nedelja). Če želite nastavitve spremeniti, pritisnite tipko 
»*«, s tipkami od 0 – 8 pa nastavite pravilne vrednosti, za kar pa imate 
na voljo le 6 sekund časa. Po preteku 6 sekund je vnos prekinjen. Za 
potrditev pravilno vstavljenih podatkov pritisnite tipko lojtro (#).  Za skok 
v drugo vnosno polje ponovno pritisnite lojtro (#).  
 
Opozorilo glede montaže 
Trezor doseže oz. izpolnjuje svojo protivlomno-tehnično in protipožarno-
tehnično funkcijo šele po vgradnji v masivni del zgradbe. Prosimo, da pri 
vgradnji uporabite predvidene sidriščne točke.  
 
Tehnični podatki 
Električno napajanje: 4 baterije tipa LR 6 / AA / 1,5 V (alkalne) 
Delovno območje: 20% ~ 90% relativne vlažnosti zraka  

- brez kondenzata 
 


