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Otváranie 

   Zámok sa ovláda 6, 7, alebo 8 miestnym číselným kódom. Trezor sa dodáva s kódom 12345678. Stlačte na klávesnici 

zelené tlačítko „ON“. Zadajte kód 12345678. Svetelná kontrolka LED zasvieti 2x. Otočte madielkom (na obr. vľavo) 

v priebehu 4 sekúnd v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz a otvorte dvere trezoru. Pri nesprávnom zadaní 

kódu treba postup zopakovať opätovným stlačením tlačítka „ON“ a zadaním správneho kódu. 

Zatváranie 

   Zatvorte dvere trezoru a otáčajte madielkom proti smeru pohybu hodinových ručičiek až na doraz. Tým sa trezor 

uzamkne. 

Zmena kódu 

   Zmena kódu sa vykonáva pri otvorených dverách trezoru. Stlačte zelené tlačítko „ON“. Stlačte programovacie tlačítko 

na vnútornej strane trezorových dverí. Zadajte súčasný kód. Zámok je teraz na cca 30 sekúnd programovateľný (svieti 
kontrolka LED). Zadajte nový kód (6, 7, alebo 8 miestny). Stlačte na klávesnici tlačítko „P“. Týmto je kód zmenený. 

Ak nie je programovanie ukončené v priebehu 30 sekúnd, svetelná kontrolka LED zhasne a v platnosti zostáva pôvodný 

kód. V tomto prípade je potrebné postup zopakovať.  

   Funkčnosť nového kódu preskúšajte pri otvorených dverách. 

Blokovanie 

   Po 6 chybných zadaniach sa zámok zablokuje na 1 minútu. Počas tejto doby klávesnica nereaguje na stláčanie. Po 

uplynutí doby blokovania začne klávesnica opäť reagovať a je možné zadať správny kód. V prípade opätovného 
zadávania neplatného kódu sa doba blokovania predlžuje na 2, potom na 4 a nakoniec vždy na 8 minút. 

Núdzové otvorenie 

   V prípade straty kódu, poruchy elektronického zámku, alebo vybitia batérií je možné otvoriť trezor núdzovým 

kľúčom. Inbusovým kľúčom uvoľnite skrutku (červík) v madielku zospodu. Madielko povytiahnite cca o 3 mm a po 

miernom potočení proti smeru pohybu hodinových ručičiek vytiahnite madielko aj s oskou. Cez uvoľnenú kľúčovú 

dierku odomknite zámok núdzovým kľúčom, ktorý je súčasťou dodávky trezoru. 

Strata kódu 

   Otvorte trezor núdzovým kľúčom. Stlačte na klávesnici zelené tlačítko „ON“. Stlačte programovacie tlačítko na 

vnútornej strane trezorových dverí. 4x stlačte tlačítko „0“. Stlačte tlačítko „P“. Počkajte 30 sekúnd, kým sa rozsvieti 

kontrolka LED a v priebehu nasledujúcich 30 sekúnd stlačte programovacie tlačítko na vnútornej strane trezorových 

dverí, zadajte nový kód (6, 7, alebo 8 miestny) a stlačte tlačítko „P“ na klávesnici. Týmto je naprogramovaný nový kód. 

Výmena batérii 

   Demontujte kryt batérií na vnútornej strane trezorových dverí. Vymeňte batérie (4x AA, 1,5V). Namontujte kryt 

batérií.  


