
 

 

 
 

POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU SCE 

 
 

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. Sejf sa v pôvodnom balení nachádza v otvorenom stave 

2. Na vnútornej strane dverí po odstránení ochranného krytu vložte  1 ks 9 V batérie 

(odporúčame použiť batérie zn. Duracell) 

 

Otváranie a zatváranie: 

1. Základný výrobcom nastavený kód je 1-1-1-1 

2. Stlačte tlačidlo „ON“ a následne „ENTER„ a zaisťovacie čapy sa automaticky 

vysunú, týmto sa trezor zatvorí 

3. Stlačte tlačidlo „ON“ a následne zadajte svoj kód (v prípade nového sejfu 1-1-1-1) – 

zelená LED dióda sa rozsvieti, zaisťovacie čapy sa vsunú, trezor je otvorený.  

4. Dvere otvárajte len po zhasnutí LED diód „OK+CODE“!! 

5. Prvé tri kroky vždy vyskúšajte v stave otvorených dverí, aby ste sa presvedčili, že 

elektronika funguje správne. 

 

Prekódovanie: 

1. Tento postup je možné vykonať v stave otvorených dverí so vsunutými čapmi!!! 
2. Stlačte tlačidlo „ON“, zabliká zelená LED dióda „OK“ 

3. Zadajte svoj kód (4-8 číslic) 

4. Kód potvrďte stlačením tlačidla „ENTER“, zabliká zelená LED dióda „OK“ 

5. Opakujte zadanie nového kódu a stlačte tlačidlo „ENTER“ zaznejú štyri zvukové 

signály a zelené LED diódy „OK+CODE“ zablikajú, čo znamená, že prekódovanie 

bolo úspešné 

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

kódu 

 

Otváranie a 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, kľúč pretočte doprava (otvor sa 

nachádza pod nálepkou „Technosafe“), a trezor je otvorený. Kľúč nepretočiť 

a neodstraňovať!!!  
3. Stlačte tlačidlo „ON“ zabliká zelená LED dióda „OK“ počkajte na dva zvuková 

signály a zhasnutie „OK“ LED  



 

 

4. Odstráňte kľúč 

5. Stlačte tlačidlo „ENTER“ zaisťovacie čapy sa vsunú, a doposiaľ používaný kód je 

resetovaný na výrobcom nastavený kód (1-1-1-1) 

6. Po tomto kroku je nutné naprogramovať nový kód 

 

Kontrola napätia v batérii: 

1. Zníženie napätia batérie je oznámené zvukovým signálom. Kontrolu je možné 

vykonať len stlačením tlačidla „ON“ zaznejú tri zvukové signály a súčasne zabliká 

červená LED dióda „BATTERY“. Po týchto signáloch je ešte možné niekoľkokrát 

trezor otvoriť, ale je nutné batériu vymeniť. 

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

 

Elektronické núdzové otváranie: 

1. Na prednom panely v dolnej strednej časti je umiestnená dotyková plôška označená 

pólmi „+“ a „-„ 

2. Počas otváracieho procesu k plôške pritlačte 9 V baterku k správnym pólom, zadajte 

kód a otvorte trezor 

3. Po otvorení ihneď vymeňte baterku 

4. Plochu nepoškodzovať mechanicky!!! 

 

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 

 

 


