
NÁVOD KOBSLUZE

Uschovávejte číselné kódy a rezervní klíče na • 
bezpečném místě mimo trezor.
Pro kódy nepoužívejte žádná osobní data (např. • 
narozenin, čísla telefonu atd.).
Pokud trezor nemá být po delší dobu používán, • 
vyjměte prosím baterie.
Pro hotelový provoz: viz přiložený zvláštní list • 
 (návod pro kódy hostů).
Z bezpečnostních důvodů nemají zůstat • 
 naprogramovány uživatelský a generální kód, 
nastavené ve výrobním závodě..
Pokud se vyskytnou otázky nebo problémy, • 
obraťte se prosím na Vašeho obchodníka..

DŮLEŽITÉ POKYNY

Presunte vícko celní krytky s logem Point-Safe 
 doprava.
Otocte klícem ve smeru pohybu hodinových rucek až 
na doraz.
Dvere se otevrou automaticky. Otocte klícem zpet, 
proti smeru pohybu hodinových rucek, - uzavírací 
cepy v trezoru se opet vysunou ven – a klíc vytáhnete 
ze zámku.
Sejmete vícko bateriové schránky na vnitrní strane 
dverí.
Vložte 5 bateriových clánku LR6/AA/ 1.5V/Alkaline.
UPOZORNĚNÍ: Pokud by baterie byly příliš slabé, 
zobrazí se na displeji „Lo Batt“. V takovém případě 
je nutno vyměnit všech 5 bateriových článků. Prosím, 
dbejte na likvidaci bateriových článků, odpovídající 
požadavkům životního prostředí.

UVEDENÍ DO PROVOZU

V uzavřeném stavu nepřijme trezor žádné chybné 
údaje.
Na displeji se v takových případech zobrazí „ERROR“ 
a ozvou krátké zvukové signály.
Při třetím chybném pokusu uzavře elektronika trezor 
na dobu 5 minut.
Po této době je možno trezor otevřít jak generálním 
kódem, tak také správným uživatelským kódem. 
Zadáte-li nedopatřením chybné číslo, můžete tento 
zadaný údaj smazat stisknutím tlačítka „Close“.

CHYBNÉ ÚDAJE

Dvere se uzavrou automaticky po stisknutí tlacítka 
„Close“.
Upozornení: Pokud by dvere byly zablokovány 
 nejakou prekážkou, zobrazí se informace „BLOCK“. 
Trezor v takovém prípade nelze uzavrít. Odstrante 
prekážku a pokuste se o uzavrení znovu.

UZAVŘENÍ TREZORU

Dveře musí být otevřené a uzavírací čepy musí být 
zasunuté.
Stiskněte tlačítko „Enter“, na displeji se  zobrazí 
„Code“, zadejte Váš nový uživatelský kód (1-6 
 místný), stiskněte tlačítko „Enter“ a potom tlačítko
„Close“. Dveře se uzavřou automaticky.

PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

Stiskněte tlačítko „Enter“. Zadejte uživatelský kód 
(nastavení z výrobního závodu: 168) a stiskněte 
tlačítko „Enter“. Dveře se silou pružiny otevřou samy.

OTEVŘENÍ TREZORU
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Uzavírací čepy musí být vysunuty.
Po stisknutí tlačítka „SET“ začne blikat indikace 
 hodin. Stiskněte tlačítko „H/M“ a přidržte je tak 
dlouho dokud se nezobrazí požadovaná hodina.
(Hodinový údaj: A= 1-12 / 1-12 hodin; P= 1-12 
/ 13-24 hodin). Po stisknutí tlačítka „SET“ začne 
blikat  indikace minut. Stiskněte opět tlačítko 
„H/M“ a přidržte je tak dlouho dokud se nezobrazí 
požadovaná  minuta. Pro potvrzení zadaných údajů 
stiskněte tlačítko „SET“.

NASTAVENÍ ČASU

Pro dosažení nejvyššího stupne zabezpecení musí být 
Trezor pomocí šroubu a hmoždinek pevne ukotven 
zády nebo dnem k pevné cásti budovy.

INSTALACE

Stiskněte tlačítko „Enter“, zadejte generální kód 
(nastavení z výrobního závodu: 12345678) 
 astisknete tlacítko „Enter“. Zobrazí se informace 
„PASS 1“ a odpocítává se 10 sekund. Po probehnutí 
této doby se krátce zobrazí uživatelský kód a dvere se 
otevrou automaticky.
UPOZORNĚNÍ: Aby mohl být trezor uzavren, musí být 
znovu zadán nebo naprogramován uživatelský kód 
(viz programování uživatelského kódu).

OTVÍRÁNÍ TREZORU GENERÁLNÍM KÓDEM

Omyl, píp. zmny vyhrazeny.
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Dvere musí být otevrené a uzavírací cepy vysunuty.
Stisknete tlacítko „Enter“, zadejte generální kód 
(nastavení z výrobního závodu 12345678),a stisknete 
tlacítko „Enter“ (.) Zobrazí se informace „PASS 1“ a
odpocítává se 10 sekund. V prubehu této doby 
stisknete znovu tlacítko „Enter“.
Zadejte nyní nový generální kód (8 místný), stisknete 
tlacítko „Enter“, zadejte znovu nový generální kód a 
stisknete tlacítko „Enter“. Pokud se na displeji zobrazí
„Good“, prevzala elektronika nový kód do pameti.

PROGRAMOVÁNÍ GENERÁLNÍHO KÓDU

Napájení :  5 kusů bateriových článků LR6/  
 AA/ 1, 5V (Alkaline)
Pracovní rozsah:  Relativní vlhkost 20%~95% –   
 nekondenzující.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prípadné použití v „hotelovém provozu“ musí být 
prenastaveno generálním kódem.
Dvere musí být otevrené a uzavírací cepy vysunuty. 
Stisknete tlacítko „Enter“, zadejte Váš generální 
kód (8-mi místný) a znovu stisknete tlacítko 
 „Enter“. Zobrazí se informace „PASS 1“a  odpocítává 
se 10  sekund.  V prubehu této doby zadejte kód 
„16805“ a k prenastavení stisknete „Enter“. Zobrazí 
se  informace „SET-05“. Pokud nyní zustanou dvírka 
otevrena déle než 5 minut, musí být znovu zadán 
uživatelský kód. Chcete-li trezor nastavit zpet do 
„normálního provozu“, postupujte jak je uvedeno 
výše a místo kódu „16805“ zadejte kód „16800“. 
Zobrazí se informace „SET-00“.
Platnost uživatelského kódu je nyní i pri otevrených 
dvírkách casove neomezena.
Návod k obsluze pro hotelové hosty je priložen v 
balení.

Nastavení pro hotely


