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Návod na používanie Montreal 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uvedenie do prevádzky 

   Odstráňte plastový kryt núdzového zámku na ovládacom panely v pravo dole. Zasuňte do zámku núdzový kľúč, otočte vpravo 

a otvorte dvere. Otočte núdzový kľúč do pôvodnej polohy, vyberte ho zo zámku a dajte kryt núdzového zámku späť. Odstráňte 

plastové veko na vnútornej strane dverí a vložte 4ks 1,5V batérii typ AA. Po vložení poslednej batérie sa na displeji zobrazí 

„ALrAdY“. Teraz je elektronika pripravená na používanie. Zatvorte plastové veko batérii.  

Otvorenie sejfu výrobným kódom 

   Elektroniku aktivujete dotykom na akomkoľvek mieste displeja. Dotykom číslic na displeji zadajte výrobný kód 1-2-3-4-5-6 

potvrďte dotykom na symbol # . Po vložení správneho kódu sa na displeji zobrazí OPEN, zámok sa otvorí. Po otvorení zámku sa na 

displeji zobrazí OPENED. Teraz môžete otvoriť dvere sejfu. 

Zmena kódu 

   Elektroniku aktivujete dotykom na akomkoľvek mieste displeja. Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí (pri závesoch). 

Na displeji sa zobrazí INPUT a - - - - - - - -. Zadajte Váš nový kód. Kód môže byť 3 až 8 miestny. Kód potvrďte dotykom na symbol 

#. Na displeji sa zobrazí INTO a Váš nový kód. Teraz bol kód uložený a sejf je pripravený na používanie. 

Otvorenie sejfu vlastným kódom 

   Elektroniku aktivujete dotykom na akomkoľvek mieste displeja. Zadajte Váš kód a potvrďte dotykom na symbol #. Po vložení 

správneho kódu sa na displeji zobrazí OPEN, zámok sa otvorí. Po otvorení zámku sa na displeji zobrazí OPENED. Teraz môžete 

otvoriť dvere sejfu. Pre diskrétne otvorenie sejfu je možné pred zadaním kódu zadať symbol *. Na displeji sa v hornej časti zobrazí 

„oko“ a nebudú sa zobrazovať zadávané čísla na displeji. Počas zadávania kódu je možné dotykom na symbol * zmazať naposledy 

zadané číslo kódu.  

Blokovanie 

   Ak zadáte nesprávny kód, na displeji sa zobrazí ERROR. Ak zadáte nesprávny kód 3x po sebe, elektronika sa zablokuje na 3 

minúty. Počas týchto 3 minút displej nereaguje na žiadne dotyky, ale sejf je možné otvoriť núdzovým kľúčom.  

Núdzové otvorenie 

   Ak zabudnete kód, alebo sa vybijú batérie, je možné otvoriť sejf núdzovým kľúčom. Odstráňte plastový kryt núdzového zámku na 

ovládacom panely v pravo dole. Zasuňte do zámku núdzový kľúč, otočte v pravo a otvorte dvere. Otočte núdzový kľúč do pôvodnej 

polohy, vyberte ho zo zámku a dajte kryt núdzového zámku späť. 

Výmena batérií 

   Otvorte dvere. Odstráňte plastové veko na vnútornej strane dverí, vyberte staré batérie a vložte 4ks 1,5V batérii typ AA. Po vložení 

poslednej batérie sa na displeji zobrazí „ALrAdY“. Teraz je elektronika pripravená na používanie. Zatvorte plastové veko batérii. 


