Vážený klient!
Vami vybraný zámkový mechanizmus má 60.466.176 kombinácií.
Návod na použitie
1. Zámok funguje na šesťmiestny číselný kód
2. Po každom stlačení sa zaznie pípanie
a vidno svetelný signál
3. Pri správnom kombinácií vidno dvojitý
svetelný signál a zaznie dvojité pípanie, pri
nesprávnej kombinácii vidno trojitý svetelný
signál a zaznie trojité pípanie
4. Pri otváraní medzi stlačením dvoch
gombíkov uplynie viac než 10 sekúnd
zadanie je neplatné a otváranie treba začať
odznova
Otváranie dverí
1. Základný kód je : 1,2,3,4,5,6
2. Po zadaní kódu (1,2,3,4,5,6) kľučku otočíme doprava (do smeru chodu hodinových
ručičiek), zámok sa dostáva do otvoreného stavu. Medzi zadaním kódu a otočením
kľučky nesmie uplynúť viac ako 3 sekundy, v opačnom prípade mechanizmus sa vráti
do pôvodného stavu. V takomto prípade celý postup treba zopakovať. Pri správnom
použití týchto pokynov je možné dvere otvoriť.
Zatváranie dverí
Otočením kľučky doľava (opačný smer chodu hodinových ručičiek)zámkový
mechanizmus sa automaticky zamkne. V každom prípade treba prekontrolovať spôsob
uzavretia trezoru.

Dôležité upozornenie!
Číselný kód vo vlastnom záujme uchovávajte bezpečne! Nedoporučujeme použiť
osobné čísla, ako sú napr. dátum narodenia, tel. číslo atď.
Prekódovanie
1. Zmeny kódu vykonávajte len v stave otvorených dverí
2. Plynulým stlačením gombíka nula „0“ zaznie dvojité pípanie a vidno dvojitý svetelný
signál
3. Najprv zadáme starý kód, odznie dvojité pípanie a vidno dvojitý svetelný signál
4. Zadáme nový šesťmiestny nový kód, odznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný signál,
po tomto ešte raz zadáme nový kód a znovu odznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný
signál. V prípade nesprávneho postupu prekódovania odznie trojité pípanie a trojitý
svetelný signál a zámok sa nastaví na predtým použitý starý kód.

Dôležité upozornenie!
Pri otváraní, štyrikrát zadaný chybný kód spôsobuje zablokovanie zámkového
mechanizmu na 5 minút, počas toho každých 10 sekúnd vydáva svetelný signál. Po
uplynutí 5 minút dve chybné zadania kódu spôsobuje zasa 5 minútové zablokovanie.

Pridanie užívacieho kódu
1. Zmenu predošlého kódu je možné aktualizovať výlučne len pri otvorených dverí
trezoru.
2. Plynulým stlačením gombíka „1“ zaznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný signál
3. Pre prekódovanie zadajte základný kód (1,2,3,4,5,6) udaný výrobcom
4. Zadáme nový šesťmiestny nový kód, odznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný signál,
po tomto ešte raz zadáme nový kód a znovu odznie dvojité pípanie a dvojitý svetelný
signál. V prípade nesprávneho postupu prekódovania odznie trojité pípanie a trojitý
svetelný signál a zámok sa nastaví na predtým použitý starý kód.
Vymazanie doteraz užíveného kódu
1. Vymazanie už doteraz užívaného kódu vykonávajte len v stave otvorených dverí
2. Plynulým stlačením gombíka „3“ zaznie dvojité pípanie a vidno dvojitý svetelný
signál
3. Pre vymazávanie zadajte základný kód (1,2,3,4,5,6) udaný výrobcom, odznie dvojité
pípanie a vidno dvojitý svetelný signál
Výmena baterky

Dôležité upozornenie!
Zámok sa prevádzkuje 9 V batériou! Len kvalitné batérie používať!
V prípade, že batéria je slabá po otvorení zaznie výrazné pískanie, v tomto prípade je
potrebné batériu vymeniť. Ak trezor nebol použitý dlhšiu dobu a batéria sa medzičasom
vybila, túto móžeme vymeniť na spodnej strane klaviatúry pomocou napr. pera.

Dôležité upozornenie!
Po výmene baterky a po zmeny kódov pri stave otvorených dverí trikrát vyskúšajme
stabilné zatváranie a otváranie!
Čo máme robiť keď :
...po zadaní posledného čísla kódu počujeme dlhý zvukový signál?
Pravdepodobne sme zadali zlý číselný rad. Zopakujme postup zadania kódu pozorne.
...každých 10 sekúnd reaguje svetelný signál a pri pokuse stlačiť číselný gombík počujeme
dlhý zvukový signál?
Štyrikrát sme zadali nesprávny kód. Počkajme 5 minút a zopakujme zadanie čísiel
v správnom poradí.
...žiadny zvuk nepočujeme po stlačení gombíkov?
Vybila sa baterka, treba nahradiť novým.
...po otvorení počuť dlhý zvukový signál?
Ihneď vymente baterku.
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