
SENTRY 
 
Návod na upevnenie o podlahu 
Táto sada obsahuje: 
(2) kotvové skrutky, (2) podložky, (2) hmoždinky (obrázok A) 
 
Potrebné náradie pre upevnenie o podlahu: 
Vŕtačka, skrutkový kľúč, 11 mm vrták (7/16 palcov), pre upevnenie o drevo: 7,2 mm vrták (9/32 
palcov), pre upevnenie o murivo: 9,5 mm vrták kameňa (3/8 palcov). 
Návod: 

1. Položte sejf na pravú stranu. (Pánty dverí musia smerovať horizontálne k podlahe.) 
2. Odomknite sejf a otvorte dvere. 
3. Hľadajte na spodnej strane sejfu obe protiľahlé priehlbiny. Vŕtajte 11 mm vrtákom (7/16 

palcov) zvislo cez priehlbinu a dno sejfu (obrázok B). 
4. Zatvorte dvere a sejf postavte. Postavte sejf na želané miesto a znovu otvorte dvere. 
5. Použite skrutku alebo vrták na upevnenie o podlahu cez navŕtané otvory podľa označenia 

(obrázok C). 
6. Postavte sejf nabok, aby ste navŕtali označené miesta. 
7. Vŕtajte do podlahy: 

A. Drevo: Vŕtajte 7,2 mm vrtákom (9/32 palcov) na každom označenom mieste otvor 
s hĺbkou 64 mm (2 ½ palca) (obrázok D). 

B. Murivo: Vŕtajte 9,5 mm vrtákom (3/8 palcov) na každom označenom mieste otvor 
s hĺbkou 64 mm (2 ½ palca) (obrázok D). Do každého otvoru zasuňte jednu hmoždinku. 

8. Umiestnite sejf na želanom mieste a vycentrujte pritom otvory v sejfe na otvory v podlahe. 
9. Upevnenie sejfu: 

A. Drevo: Vložte podložku na každú skrutku a skrutky veďte cez sejf do dier v podlahe. 
Skrutky upevnite kľúčom na skrutky (obrázok E). 

B. Murivo: Vložte podložku na každú skrutku a skrutky veďte cez sejf do hmoždiniek. 
Skrutky pomocou kľúča na skrutky pevne zatiahnite (obrázok F).  

Upozornenie: Vŕtajte výlučne cez podlahu sejfu, nie cez zadnú stenu alebo bočné steny. 
Upozornenie: Montáž a demontáž sejfu sa realizuje na náklady a podľa uváženia zákazníka. Sentry 
Group nezodpovedá za náklady, ktoré vyplynú z eventuálnej potrebnej výmeny prístroja. 
 
Na zadnej strane originálneho návodu sú uvedené rôzne číselné kombinácie. Tieto čísla sú 
jedinečné a je dôležité ich zabezpečiť tak, aby sa k nim nedostala nepovolaná osoba!!!!!!!!!!!!! 
 
Stratená kombinácia alebo kľúče 
Dôležité: Pozorne si prečítajte nasledujúci návod. Pre vašu bezpečnosť JE MOŽNÉ vyžiadať kľúče 
telefonicky, avšak kombinácie NIE. Za účelom vyžiadania náhradných kľúčov alebo kombinácií musíte 
poslať emailovú správu alebo fax zákazníckej službe Sentry (pozrite opačnú stranu návodu 
na použitie). Ak potrebujete podporu alebo chcete nakupovať kreditnou kartou (iba Visa alebo 
Mastercard), obráťte sa telefonicky na zákaznícku službu Sentry na telefónnom čísle platnom pre Váš 
región (pozrite opačnú stranu návodu na použitie). 
 
Stratená kombinácia: Zistite model a sériové číslo sejfu a zavolajte Vášmu predajcovi Sentry. Sériové 
číslo sa nachádza na opačnej strane tohto návodu na použitie a na vonkajšej strane sejfu na malej 
etikete vedľa zárubne dverí.   
 
Stratené kľúče: Obráťte sa na svojho predajcu Sentry, ak potrebujete náhradný kľúč. Majte pritom 
pripravené sériové číslo. Sériové číslo sa nachádza na opačnej strane tohto návodu na použitie 
a na vonkajšej strane sejfu na malej etikete vedľa zárubne dverí.   



Výstraha! 
Tento výrobok nie je vhodný na bezpečné uchovávanie všetkých druhov materiálov. Predmety ako 
strelné zbrane, iné zbrane, horľavé materiály alebo liečivá nesmú byť v tomto sejfe skladované. 
 
Výstraha! 
Neskladujte v sejfe ŽIADNE senzitívne predmety.  
Výrobky SentrySafe s požiarnou ochranou sú vybavené patentovanou izoláciou, ktorá vykazuje 
vysoký obsah vlhkosti. Keďže sejfy Sentry Safe sú okrem toho vzduchotesné, aby zabezpečovali 
vodotesnosť, môže sa vo vnútri sejfu vytvárať kondenzovaná voda. Balíček so sušiacim prostriedkom, 
ktorý sa nachádzal v sejfe pri preprave, má v ňom zostať. NEZAHADZUJTE HO. Absorbuje vlhkosť, 
ktorá sa môže nazbierať vo vnútri sejfu. Príležitostne sejf otvorte, aby ste umožnili únik vlhkosti 
vzduchu. 
Ak chcete v sejfe uschovávať senzitívne predmety ako klenoty s pohyblivými časťami, náramkové 
hodinky, známky alebo fotografie, mali by ste ich vložiť do vzduchotesnej schránky, ktorú potom 
vložíte do sejfu. 
Upozornenie: Sentry Group neručí za škody alebo poškodenie predmetov v sejfe, ktoré boli 
spôsobené vlhkosťou. 
 
Výstraha! 
Žiadne perly. 

V prípade požiaru dochádza k poškodeniu perlí už pri teplote výrazne pod 177C (350F), ktorú 
garantuje sejf s klasifikáciou UL ako vnútornú teplotu. Preto v tomto výrobku SentrySafe neskladujte 
ŽIADNE perly. 
 
Výstraha! 
Žiadne počítačové disky, audiovizuálne médiá alebo negatívy. 
Tento výrobok nebol vyrobený za účelom ochrany floppy diskiet alebo 5,715 cm diskiet, náplní alebo 
pásov, audiokaziet alebo videokaziet príp. negatívov. Spýtajte sa Vášho predajcu na výrobky 
SentrySafe určené na ohňovzdorné uschovávanie médií, pokiaľ chcete materiály tohto druhu 
skladovať s ochranou pred požiarom.     
 
Dôležité 
Použitie mechanického kombinačného zámku 
Upozornenie: Eventuálne musíte stlačiť tlačidlo čapu a tak uviesť čapy do uzatvorenej pozície, zatiaľ 
čo sú dvere otvorené (obrázok G). Potom pokračujte s testovaním kombinácie. Kľučka sa musí 
nachádzať v horizontálnej polohe, keď zadávate kombináciu. Kombinačný zámok je teraz pripravený 
na prevádzku. Kombináciu sejfu nájdete na nálepke na opačnej strane tohto návodu na použitie. 
V závislosti od modelu je kombinácia trojčíselná alebo štvorčíselná. 
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Dvojnásobná bezpečnosť s kombináciou a kľúčom 
Za účelom zvýšenia ochrany, sú niektoré sejfy vybavené duálnym systémom uzamykania. 
Na odomknutie sejfu s duálnym systémom uzamykania sú potrebné kombinácia a kľúč. Upozornenie: 
Sejf je možné uzatvoriť s kľúčom a bez kľúča. 
 
Odomknutie a otvorenie 
Zaveďte kľúč do zámku a otočte ním, aby valec zapadol. Kľúč vytiahnite. 
 
Otestujte každú kombináciu pri otvorených dverách! 
Trojmiestna kombinácia 
Kombináciu nájdete na opačnej strane tohto návodu na použitie. 
Upozornenie: Kombináciu nie je možné zmeniť. 
 
Začnite nulou. 
Otočte číselný zámok doprava 3 otočenia doľava. Po treťom otočení sa zastavte na prvom čísle Vašej 
kombinácie. 
 
Otočte číselným zámkom doľava. Zastavte pri druhom otočení na druhom čísle Vašej kombinácie. 
 
Otočte číselným zámkom doprava. Zastavte počas prvého otáčania hneď ako dosiahnete tretie číslo 
Vašej kombinácie. 
 
Štvormiestna kombinácia 
Upozornenie: Zmena kombinácie vedie k strate záruky. Aby obmedzená jednoročná záruka naďalej 
platila (vyžaduje sa doklad o kúpe s údajom o dátume), musíte sa na kontaktnom čísle, ktoré je 
pre Vás platné (pozrite opačnú stranu tohto návodu  na použitie) obrátiť na zákaznícku službu Sentry 
a uložiť novú kombináciu. 
 
Začnite nulou. 
Otočte číselný zámok štyri otočenia doľava. Zastavte po štvrtom otočení na prvom čísle Vašej 
kombinácie. 
 
Otočte tri otočenia doprava. Zastavte pri treťom otočení na druhom čísle kombinácie. 
 
Otočte dve otočenia doľava. Zastavte pri treťom otočení na treťom čísle kombinácie. 
 
Otočne jedno otočenie doprava. Zastavte počas tretieho otočenia na poslednom čísle kombinácie. 
 
Zatvorenie a uzamknutie 
 

1. Zatvorte dvere. 
2. Uveďte kľučku dverí do horizontálnej polohy. 
3. Stlačte zámok. 
4. Pretočte číselný zámok. 

 
Elektronický zámok 
Vloženie batérií 
Potrebujete 4 alkalické batérie typu AA (sú súčasťou dodávky). 
 
Upozornenie: Neodporúčame použitie iných batérií alebo akumulátorov. 
 



Batérie vložte nasledovne: Otočte krytom elektronického zámku doprava a odnímte ho (obrázok H). 
Vložte štyri nové batérie tak, ako je to znázornené v priečinku, vráťte na miesto kryt elektronického 
zámku a otočte doľava, aby ste ich upevnili.    
 
Sejfy s elektronickým zámkom a kľúčom 
Za účelom zvýšenia ochrany sú niektoré sejfy vybavené duálnym systémom uzatvárania. Musíte 
použiť elektronický kód a kľúč, aby ste sejf otvorili. 
 
Takto otvoríte sejf prvýkrát: 
Vložte 4 AA batérie (dodržte vyššie uvádzaný návod). 
Otočte kľúčom doprava, aby valec zapadol. Zadajte kombináciu pre elektronický zámok, ktorá sa 
nachádza na opačnej strane tohto návodu na použitie. Keď sa rozsvieti zelené LED svetlo WEITER, 
máte štyri sekundy na to, aby ste sejf otvorili tak, že stlačíte kľučku smerom dolu.    
 
Otestujte každú kombináciu pri otvorených dverách! 
Kombináciu výrobcu nájdete na opačnej strane tohto návodu na použitie. 
Upozornenie: Kombináciu nie je možné zmeniť. 
 
Klávesnica 
Pozor! 
Tekutiny môžu klávesnicu poškodiť! 
Pozor! 
Špičky pera alebo iné špicaté predmety môžu perforovať membránu klávesnice! 
 
Je potrebné vyvinúť iba malý tlak. Zelené svetlo LED WEITER a jednotlivý signálny tón hlásia, že tlak 
na klávesu bol rozpoznaný. Zámok Vám dá na každé stlačenie klávesu 5 sekúnd čas. Po 5 sekundách 
budete počuť 3 signálne tóny a bude blikať červené svetlo LED. Keď k tomu dôjde, musíte začať 
od začiatku. 
 
Elektronický zámok 
 
Kódy 
 
Existujú tri možnosti otvorenia sejfu. 

1. Zadajte preddefinovanú päťmiestnu kombináciu elektronického zámku. Tento kód nie je 
možné vymazať, ale môžete ho kedykoľvek použiť na otvorenie sejfu. Bezpečne ho 
uschovajte! 

2. Päťmiestny užívateľský kód je možné naprogramovať a kedykoľvek zmeniť. 
3. Na dočasný prístup môžete naprogramovať, zmeniť alebo vymazať päťmiestny užívateľský 

PIN.    
 

Upozornenie: Kód pozostávajúci iba z núl je neplatný. 
 
Programovanie päťmiestneho užívateľského kódu 

1. Stlačte tlačidlo Program. 
2. Zadajte kombináciu elektronického zámku. Zelené LED svetlo zostane zapnuté, pokým 

zadávate ľubovoľný päťmiestny užívateľský kód. Po zadaní 5 číslic sa zelené LED svetlo vypne.  
 
Opakujte tieto kroky za účelom naprogramovania iného užívateľského kódu. Môžete užívateľský kód 
vymazať tak, že stlačíte tlačidlo Program a dvakrát zadáte kombináciu elektronického zámku. 
 
  



Str.: 27 
 
Naprogramovanie päťmiestneho užívateľského PIN 
Upozornenie: Musíte naprogramovať užívateľský kód predtým, ako naprogramujete užívateľský PIN. 

1. Stlačte tlačidlo Program. 
2. Stačte tlačidlo druhýkrát. 
3. Zadajte päťmiestny užívateľský kód. Zelené LED svetlo zostáva zapnuté. 
4. Zadajte päťmiestny užívateľský PIN podľa Vašej voľby. Po zadaní 5 číslic sa zelené LED 

svetlo vypne. 
 
(Opakujte tieto kroky za účelom naprogramovania iného užívateľského PIN. Aby ste užívateľský PIN 
vymazali, stlačte dvakrát tlačidlo Program, zadajte Váš užívateľský kód a následne 00000.) 
 
Otestujte každú kombináciu pri otvorených dverách! 
Otestujte novú kombináciu pre elektronický zámok viackrát pri otvorených dverách, aby ste 
zabezpečili, že bol správne naprogramovaný. Teraz je možné používať novú kombináciu 
pre elektronický zámok. 
 
Zápis užívateľského kódu a užívateľského PIN 
Užívateľský kód: _ _ _ _ _ 
Užívateľský PIN: _ _ _ _ _ 
 
Takto sejf odomknete: 
Zadajte predefinovanú päťmiestnu kombináciu pre elektronický zámok, užívateľský kód a užívateľský 
PIN. Zelené LED svetlo zasvieti na 4 sekundy. V tomto čase môžete otočiť kľučkou a otvoriť sejf. 
 
Takto sejf uzamknete: 
Zatvorte dvere a kľučku uveďte do horizontálnej polohy. 
 
Výmena batérií 
Žlté LED svetlo svieti, keď musia byť nahradené batérie. Pri výmene batérií sa kódy nevymažú. V časti 
„vloženie batérií“ v odseku „elektronický zámok“ nájdete návod na vloženie. 
 
Upozornenie: Ak sa zdá, že sejf nefunguje, skontrolujte najskôr batérie predtým, než sa obrátite 
na zákaznícku službu Sentry. 
 
Upozornenie: Odporúčame výmenu batérií po dvoch rokoch a vždy, keď už žlté svetlo LED viac 
nezhasína.  
 
Režim pozastavenia 
Po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu prechádza zámok na dve minúty do takzvaného režimu 
pozastavenia. V tomto režime nie je možné zámok aktivovať a každé stlačenie tlačidla vyvoláva 
signalizáciu CHYBY. 
 
Elektronický zámok s LCD 
 
Sejfy s elektronickým zámkom a kľúčom 
 
Za účelom poskytnúť viac ochrany sú niektoré modely vybavené duálnym systémom uzamykania 
(elektronický zámok a kľúč). MUSÍTE použiť elektronický kód a kľúč, aby ste sejf otvorili. 
 
Takto otvoríte sejf prvýkrát: 



Vložte 4 AA batérie (dodržte návod v časti „elektronický zámok“). 
 
Otočte kľúčom doprava, aby zapadol valec. Zadajte kód elektronického zámku (titulnú stranu) 
a potom stlačte tlačidlo Prog/Enter. Pokiaľ sa rozsvieti zelené LED svetlo WEITER, máte štyri sekundy 
čas na to, aby ste otvorili sejf tak, že kľučku tlačíte smerom dolu.   
 
Klávesnica 
Pozor! 
Tekutiny môžu klávesnicu poškodiť! 
Pozor! 
Špičky pera alebo iné špicaté predmety môžu perforovať membránu klávesnice! 
 
Je potrebné vyvinúť iba malý tlak. Ak stačíte nejaké tlačidlo, klávesnica sa rozsvieti a jeden jednotlivý 
signálny tón hlási, že tlak na klávesu bol rozpoznaný. Zámok Vám dá na každé stlačenie klávesu 5 
sekúnd čas. Po 5 sekundách budete počuť 3 signálne tóny a bude blikať červené svetlo LED. Keď 
k tomu dôjde, musíte začať od začiatku. 
 
Kódy 
 
Existujú tri možnosti otvorenia sejfu. Zadajte jeden z nasledujúcich kódov a stlačte tlačidlo 
Prog/Enter: 

1. Zadajte preddefinovanú päťmiestnu kombináciu elektronického zámku. Tento kód nie je 
možné vymazať, ale môžete ho kedykoľvek použiť na otvorenie sejfu. Bezpečne ho 
uschovajte! 

2. Môžete naprogramovať jeden štvormiestny až osemmiestny manažérsky kód a v prípade 
potreby ho zmeniť.  

3. Na dočasný prístup môžete naprogramovať, zmeniť alebo vymazať maximálne 6 
štvormiestnych až osemmiestnych užívateľských kódov.    

 
Upozornenie: Kód pozostávajúci iba z núl je neplatný. 
 
Otestujte každú kombináciu pri otvorených dverách! 
Otestujte nové kódy pre elektronický zámok LCD viackrát pri otvorených dverách, aby ste zabezpečili, 
že boli správne naprogramované. 
 
Upozornenie: Aby ste mohli začať s novým zadávaním manažérskeho, užívateľského a výrobného 
kódu, stlačte CLEAR. Následne môžete kód nanovo zadať. 
 
Upozornenie: Aby ste vypli alebo zapli signálny tón, stlačte 0 a potom Prog/Enter. (0, Prog/Enter) 
 
Programovanie manažérskeho kódu 
 
Upozornenie: Je možné naprogramovať iba jeden (1) manažérsky kód.  
 
Takto naprogramujete manažérsky kód: 

1. Stlačte tlačidlo Prog/Enter, zadajte päťmiestnu kombináciu elektronického zámku a stlačte 
tlačidlo Prog/Enter. 

2. Prázdne pole znamená, že nie je naprogramovaný žiadny manažérsky kód. Pole označené * 
naproti tomu znamená, že manažérsky kód naprogramovaný je.  

3. Zadajte štvormiestny až osemmiestny kód a stlačte tlačidlo Prog/Enter, aby ste ukončili 
programovanie kódu. 

 



Takto kód vymažete: 
1. Stlačte tlačidlo Prog/Enter, zadajte päťmiestnu kombináciu elektronického zámku a stlačte 

tlačidlo Prog/Enter. 
2. Ak sa v poli nachádza *, znamená to, že je naprogramovaný kód, ktorý môže byť vymazaný. 
3. Stlačte 0, 0, 0, 0 a potom Prog/Enter, aby ste manažérsky kód vymazali (0, 0, 0, 0, 

Prog/Enter). 
 

Upozornenie: Aby ste mohli začať s novým programovaním manažérskeho alebo užívateľského kódu, 
počkajte 5 sekúnd, kým ubehne čakacia doba zámku. Následne môžete začať odznova. 
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Programovanie užívateľského kódu 
 
Upozornenie: Je možné naprogramovať šesť (6) užívateľských kódov. 
 
Takto naprogramujete kód: 

1. Stlačte tlačidlo Prog/Enter dvakrát, zadajte manažérsky kód a stlačte tlačidlo Prog/Enter. 

2. Použite   alebo  , aby ste sa dostali k rôznym poliam. Prázdne pole znamená, že že je 
možné zadať kód, kým pole označené * je obsadené. 

3. Zadajte štvormiestny až osemmiestny kód na zvolenej pozícii a stlačte tlačidlo 
Prog/Enter, aby ste ukončili programovanie kódu. 

 
Takto kód vymažete: 

1. Stlačte tlačidlo Prog/Enter dvakrát, manažérsky kód a stlačte tlačidlo Prog/Enter. 

2. Použite   alebo  , aby ste sa dostali k symbolu *, ktorého kód má byť vymazaný. 
3. Stlačte 0, 0, 0, 0 a potom Prog/Enter, aby ste príslušný užívateľský kód vymazali (0, 0, 0, 

0, Prog/Enter). 
 

Upozornenie: Aby ste mohli začať s novým programovaním manažérskeho alebo užívateľského kódu, 
počkajte 5 sekúnd, kým ubehne čakacia doba zámku. Následne môžete začať odznova. 
 
Takto sejf odomknete: 
Zadajte predefinovanú päťmiestnu kombináciu elektronického zámku, manažérsky kód alebo 
užívateľský kód a stlačte tlačidlo Prog/Enter. Na každé zadávané číslo sa zobrazí hviezdička. Symbol 
otvorenej visiacej zámky sa zobrazí po dobu 4 sekúnd. V tomto čase môžete otočiť kľučkou a otvoriť 
sejf. 
 
Takto sejf uzamknete: 
Zatvorte dvere a kľučku uveďte do horizontálnej polohy. 
 
Manažérske a užívateľské kódy bezpečne uschovajte 
Poznačte si manažérske a užívateľské kódy a uschovajte ich na bezpečnom mieste (nie v sejfe). 
 
Zápis manažérskeho kódu a užívateľského PIN 
Manažérsky kód: _ _ _ _ _ 
Užívateľský kód: _ _ _ _ _ 
 
Výmena batérií 
Symbol batérie sa objaví, keď musia byť nahradené batérie. Pri výmene batérií sa kódy nevymažú. 
V časti „vloženie batérií“ v odseku „elektronický zámok“ nájdete návod na vloženie. 
 
Upozornenie: Ak sa zdá, že sejf nefunguje, skontrolujte najskôr batérie predtým, než sa obrátite na 
zákaznícku službu Sentry. 
 
Symboly 
 
ERR (chyba) označuje nasledujúce situácie: 

1. Stlačili ste tlačidlo Program v nesprávnom čase. 
2. Zadali ste neplatný kód. 
3. Medzi dvoma stlačeniami tlačidiel ubehlo viac ako 5 sekúnd. 

 



PRG (program) 
Zobrazí sa po stlačení tlačidla Program dovtedy, kým sa neukončí programovanie manažérskeho 
alebo užívateľského kódu. 
 
* (hviezdička) označuje nasledovné situácie: 
1. Bola stlačené tlačidlo s číslicou. 
2. V režime Program označuje obsadenú pozíciu kódu. 
 
Chyba  
Počas programovania označuje pozície kódu. 

- Prázdne pole znamená, že nie je naprogramovaný žiadny kód 
- Pole označené * znamená, že kód je naprogramovaný. 

 
Visiaci zámok 
Zobrazí sa po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu a zostáva viditeľným počas dvojminútového 
režimu pozastavenia.     
 
Otvorený zámok 
Zobrazí sa po zadaní platného kódu. Označuje, že sejf bol odomknutý a je možné otvoriť dvere. 
 
Batéria 
Zobrazí sa, keď sú batérie slabé a musia byť vymenené. 
 
Reproduktor 
Zobrazí sa, keď je aktivovaný signálny tón. 
 
 
Režim pozastavenia  
Po trojnásobnom zadaní nesprávneho kódu prechádza zámok na dve minúty do takzvaného režimu 
pozastavenia. V tomto režime nie je možné zámok aktivovať a zobrazí sa symbol VISIACEHO ZÁMKU. 
 
 

 


