
 

 

 
 

POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU TSW 

 
 

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! 

 

Všeobecné informácie: 

1. Do trezoru si môžete naprogramovať užívateľský kód (3-6 číslic) a 

šesťmiestny manažérsky kód 

2. Pri každom stlačení tlačidla zaznie pípnutie 

3. Hociktorý proces môžete prerušiť tlačením tlačidla „CLEAR“ 

4. Časové rozpätie medzi tlačení dvoch tlačidiel nesmie presahovať 5 sekúnd, v opačnom 

prípade celý začatý proces je neplatný 

5. Výrobcom nastavený manažérsky kód (000000) odporúčame zmeniť 

 

Uvedenie do prevádzky: 

1. Sejf sa v pôvodnom balení nachádza v otvorenom stave 

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

LR6 AA (je súčasťou balenia) 

 

Zatváranie: 

1. Privrite dvere trezora a zadajte ľubovoľný 3-6 miestny užívateľský kód (tento kód 

bude slúžiť aj pre otváranie) 

2. Stlačte tlačidlo „LOCK“  

3. Zaisťovacie čapy sa automaticky vysunú a na displeji sa objaví „CLOSED„ 

a následne nastavený užívateľský kód 

4. Ak počas zatvárania čapy sa narazia na prekážku na displeji sa objaví chybový kód 

„ERROR2“ , odstráňte prekážku a zatvárací proces zopakujte. 

 

Otváranie užívateľským kódom: 

1. Zadajte pri zatváraní navolený užívateľský kód 

2. Na displeji sa objaví „OPENED“, zaisťovacie čapy sa vsunú, týmto trezor je otvorený 

3. Pri zadaní nesprávneho kódu na displeji sa objaví „ERROR“ 

4. Pri štvornásobnom zadaní nesprávneho užívateľského kódu na displeji sa objaví 

„HOLD“ a tlačidlá prestanú reagovať na stlačenie v priebehu 3 minút. Po uplynutí 3 

min. môžete zadať správny kód 

 

Otváranie manažérskym kódom: 

1. Základný výrobcom nastavený kód je 0-0-0-0-0-0 



 

 

2. Zadajte manažérsky kód na displeji sa objaví „OPENED“, zaisťovacie čapy sa vsunú, 

týmto trezor je otvorený 

3. Pri zadaní nesprávneho kódu na displeji sa objaví „ERROR“ 

4. Pri štvornásobnom zadaní nesprávneho manažérskeho kódu na displeji sa objaví 

„HOLD“ a tlačidlá prestanú reagovať na stlačenie v priebehu 3 minút. Po uplynutí 3 

min. môžete zadať správny kód 

 

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

elektronika funguje správne! 

 

Prekódovanie manažérskeho kódu: 

1. Tento postup je možné vykonať v stave otvorených dverí so vsunutými čapmi!!! 
2. Stlačte dvakrát tlačidlo „O“ a následne „LOCK“, na displeji sa objaví „OLD„ 

3. Zadajte doteraz používaný starý kód (pri prvom prekódovaní 0-0-0-0-0-0) 

4. Stlačte tlačidlo „LOCK“, na displeji sa objaví „NEW„ 

5. Zadajte svoj kód (6 číslic) 

6. Kód potvrďte stlačením tlačidla „LOCK“, na displeji sa objaví „AGAIN“ 

7. Opakujte zadanie nového kódu a stlačte tlačidlo „LOCK“ na displeji sa objaví 

„DONE“, čo znamená, že prekódovanie bolo úspešné 

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

manažérskeho kódu 

 

Otváranie a resetovanie v prípade zabudnutého kódu: 

1. Ak ste si zabudli Vami zvolenú kombináciu užívateľského alebo manažérskeho kódu 

si môžete vymazať a naprogramovať nový. 

2. Pomocou kľúča pre núdzové otváranie otvorte sejf, kľúč pretočte doprava v smere 

chodu hodinových ručičiek (otvor sa nachádza pod nálepkou „T“) na displeji sa objaví 

„MANUAL“ následne dvere sa otvoria 

3. V stave otvorených dverí kľúč pretočte doľava, čapy sa vysunú a vyberte kľúč 

4. Stlačte tlačidlo „LOCK“ zaisťovacie čapy sa vsunú a doposiaľ používaný užívateľský 

aj manažérsky kód je resetovaný 

5. Po tomto kroku je nutné naprogramovať nový manažérsky kód 

 

Kontrola napätia v baterkách: 

1. Kontrolu je možné vykonať len v zatvorenom stave, stlačte tlačidlo „LOCK“ ak na 

displeji sa objaví „BA-LO“ treba vymeniť batérie (odporúčame použiť baterky zn. 

Duracell), ak na displeji sa objaví „BA-HI“ napätie v baterkách je v poriadku 

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

 

Denník: 

1. Elektronika si zapamätá posledných 100 krokov (otváranie a zatváranie užívateľským, 

manažérskym kódom alebo kľúčom) 

2. Trezor otvorte pomocou manažérskeho kódu 

3. Stlačte dvakrát tlačidlo „CLEAR“ na displeji sa objaví „PROG“ 

4. Zadajte kód 0-6-0-5-1-6 a stlačte tlačidlo „LOCK“ 

5. Na displeji sa objavia naposledy vykonané kroky podľa poradia počnúc od posledného 

6. Na listovanie použite tlačidlo „LOCK“ 

7. Prvé tri čísla – poradové číslo v denníku 

8. Štvrté písmeno – O-otváranie, C-zatváranie 



 

 

9. Piate a šieste číslo – 01-otváranie užívateľským kódom, 02-otváranie 

manažérskym kódom, 09-otváranie kľúčom 

10. Časové rozpätie medzi tlačení dvoch tlačidiel nesmie presahovať 15 sekúnd, 

v opačnom prípade celý začatý proces je neplatný 

 

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 


