Návod na použitie elektronickej skrine na zbrane „GUNTRONIC“
!!POZOR: Prosíme, prečítajte si pozorne tento návod k obsluhe skôr, než budete chcieť nastavit novú číselnú
kombináciu. Nepreberáme záruky za poruchy funkčnosti vzniklé chybným nastavením, príp. použitím sily alebo
neodbornou manipuláciou, ani za vecné a majetkové škody, které by mohli vzniknúť nesprávnym uzamykaním
skrine. Nikdy neuschovávajte kľúče pre núdzové otváranie vo vnútri skrine na zbrane.

Všeobecne:
Po každom stlačení klávesnice sa ozve krátký zvukový signál.
Časový interval medzi jednotlivými stlačeniami klávesnice nesmie být dlhší ako 5 sec.
Správne zadaný kód bude potvrdený dvojitým akustickým signálom.
Nespráve zadaný kód bude signalizovaný trojitým akustickým signálom.

1. PRVNÉ OTVORENIE SKRINE PO DODÁVKE:
1.1. Odstráňte kryt zámku napravo od klávesnice.
1.2. Zasuňte jeden z dvoch dodaných kľúčov slúžiacich pre núdzové otváranie a otočte ním doprava až na
doraz.
1.3. Otočením kľuky umiestnenej pod klávesnicou smerom doprava skriňu otvoríme.
1.4. Kľúč otočte opäť smerom doľava do polohy uzamknuté a vytiahnite ho.
Nikdy neuschovávejte kľúče pre núdzové otváranie vo vnútri skrine na zbrane.
1.5. Otvorte priestor pre umiestnenie batérií na strane dverí.
1.6. Použite 4 kusy 1,5 V AA. Dbajte pri vkladaní batérií na správnu polaritu. Uzavrite priestor pre batérie.
Pred používaním skríň na zbrane „GunTronic“ musí byť z bezpečnostných dôvodov uložený osobný užívateľský
kód a taktiež zmenený Mastercode (1-2-3-4-5-6), ktorý je už prednastavený z výroby. Pred započatím tohoto veľmi
jednoduchého programovania si stanovte Vaše nové osobné kódy. Nepoužívajte osobné dáta jako napr. dátum
narodenia a ďalšie kombinácie, ktoré by bylo ľahké zistiť znalosťou Vašej osoby. Opatrujte Vaše kódy rovnako
ako kľúče pre núdzové otvorenie, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

2. PROGRAMOVANIE NOVÉHO UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

PROGRAMOVANIE NOVÉHO MASTER KÓDU:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

Stlačte 2x klávesnicu „0“.
Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí, zaznie 3x signálny tón.
Zadejte Vámi zvolenú kombináciu (z bezpečnostných dôvodou doporučujeme zadať minimálne 3
miestnu, maximálne však 8 miestnu)
Potvrďte koniec programovania stlačením „#“. Zaznejú 2 signálne tóny.
Programovanie master kódu probehlo úspěšne.

OTVORENIE SEJFU:
4.1
4.2
4.3

5.

Otvorte skriňu podľa bodov 1.1, 1.2 a 1.3.
Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí.
Zaznie 2x signálný tón. Máte 5 sec. v priebehu ktorých je nutné zahájit programovanie.
Zadajte Vami zvolenú kombináciu (z bezpečnostných dôvodov doporučujeme zadať minimálne 3
miestnu, maximálne však 8 miestnu) a potvrďte ukončenie programovanie tlačidlom „#“.
Po potvrdení Vami zadaného užívateľkého kódu tlačidlom „#“ zaznejú 2 signálne tóny.
Programovanie užívateľského kódu probehlo úspěšne.

Zadajte jeden z Vami nastavených kódov a potvrďte zadanie červeným tlačidlom „#“
Zaznie dvojitý zvukový signál a rozsvieti se zelená LED dioda, teraz máte 5 sec. na otvorenie skrine
pomocou kľuky umiestnenej pod klávesnicou.
Kľukou otočte doprava a Vaše skřiňa je otvorená..

BLOKOVACÍ ČAS PRI OPAKOVANOM ZADANÍ NESPRÁVNEHO KÓDU:

Zadanie nesprávneho kódu je signalizované trojitým akustickým signálom. Máte ešte 2 pokusy pre zadanie
správneho kódu. Pokiaľ dôjde k zadaniu nesprávneho kódu 3x, aktivuje se tzv. blokovací čas na dobu 4 minút, počas
ktorého elektronika nereaguje na žiadne zadanie. Po uplynutí tejto doby môžete opäť zadávať správný kód.

6.

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE:
Pokiaľ ste zabudli Vai zvolené kódy, popr. ak sú batérie prázdne, postupujte následovne:
6.1 Odstráňte kryt zámku napravo od klávesnice
6.2 Zasuňte jeden z dvoch dodaných kľúčov slúžiacich pre núdzové otváranie a otočte ním doprava až na
doraz.
6.3 Otočením kľuky umiestnenej pod klávesnicou smerom doprava skriňu otvoríme.

7.

VÝMENA BATÉRII:
7.1
7.2
7.3

Otvorte priestor pre batérie na vnútornej strane dverí.
Použite 4 kusy nových batérií 1,5 V AA. Dbajte pri vkladání batérií na správnu polaritu.
Uzavrite priestor pre batérie.

Batérie nie sú súčasťou dodávky tovaru!!!
Používejte alkalické baterie!!!

