
 

 

 
 

POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU TCE, 

TCE-L 

 
 

Vážený zákazník 

 

K tomu, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami počas ich používania, a len 

v mimoriadnych prípadoch ste museli uplatniť svoj nárok na záruku, prosíme Vás, aby ste si 

pozorne prečítali návod na používanie! 

 

Uvedenie do prevádzky: 

1. Odstráňte kryt zo spodnej časti elektronického ovládača 

2. Pomocou kľúča pre núdzové otváranie otvorte sejf 

3. Na vnútornej strane dverí po odstránení ochranného krytu vložte 4 ks 1,5 V batérií 

LR6 AA 

 

Otváranie: 

1. Základný výrobcom nastavený kód je 1-2-3-4 

2. Stlačte tlačidlo „#“, na displeji sa objaví „-----„ 

3. Zadajte svoj kód (v prípade nového sejfu 1-2-3-4) 

4. Kód potvrďte stlačením tlačidla „#“, na displeji sa objaví „OPEN“ 

5. Klučku pretočte doľava 

 

Prekódovanie: 

1. Tento postup vždy vykonajte v stave otvorených dverí!!! 
2. Stlačte tlačidlo „#“, na displeji sa objaví „-----„ 

3. Zadajte svoj kód (v prípade nového sejfu 1-2-3-4) 

4. Kód potvrďte stlačením tlačidla „#“, na displeji sa objaví „OPEN“ 

5. V priebehu 10 sekúnd stlačte tlačidlo „ * “,na displeji sa objaví „-----„ 

6. Zadajte nový kód (4 až 8 miestny) 

7. Nový kód potvrďte stlačením tlačidla „#“ 

8. Opakujte zadanie nového kódu a stlačte tlačidlo „#“ 

9. Na displeji sa objaví „INTO“, čo znamená, že prekódovanie bolo úspešné 

10. Pred zatvorením sejfu ešte raz v stave otvorených dverí vyskúšajte funkčnosť nového 

kódu 

 

Resetovanie v prípade zabudnutého kódu: 

1. Ak ste si zabudli Vami zvolenú kombináciu, kód si môžete vymazať a naprogramovať 

nový. 

2. Pomocou kľúča pre núdzové otváranie otvorte sejf 

3. Odstráňte kovový ochranný kryt na vnútornej strane dverí (vedľa závesov) 

4. Stlačte raz červené tlačidlo pre vymazanie kódu 



 

 

5. Na displeji sa objaví „CLEAR“  číselná kombinácia sa nastaví na výrobcom zadaný 

kód 1-2-3-4 

 

Upozornenie na klesajúce napätie v baterkách: 

1. Ak po stlačení tlačidla „#“ na displeji sa objaví „LO BATT“ treba vymeniť batérie 

(odporúčame použiť baterky zn. Duracell) 

2. Pri výmene batérií alebo pri úplnom vybití vami zadaný kód zostáva v pamäti 

 

Dôležité upozornenie!!! 

- kľúče pre núdzové otváranie uschovajte na bezpečnom mieste a v žiadnom prípade 

kľúče neuchovávajte vo vnútri sejfu 

- sejf nie je určený na umiestnenie v exteriéri, alebo na vlhkých miestach napr. 

v kúpeľni. Dochádza k poškodeniu elektroniky! 

 

 
Milí Kupujúci! 

 

S našimi pokynmi sa snažíme prispieť k odbornému používaniu nášho výrobku, aby 

Vám čo najlepšie slúžil a zodpovedal Vašim predstavám a očakávaniam. 

S úctou:   

Distribútor: Delta Commerce, s.r.o. Báč 236, 930 30 Báč, tel.: +421 905 321 987 

Krajina pôvodu: Taliansko 

 

 


