
 

Návod k použití – číslo položky 23270 

1. První použití a změna kódu: 
 
Sundejte kryt mezi otočným knoflíkem a numerickou klávesnicí. Otevřete trezor pomocí bezpečnostního 
klíče. Vyjměte klíč a vraťte kryt na místo, ujistěte se, že kryt správně sedí.  
 
Nyní otevřte kryt přihrádky na baterie a vložte 4 baterie (typ AA) do správné polohy, zavřete kryt. 
 
Stiskněte červené tlačítko, které se nachází na vnitřní straně dveří trezoru. Na displeji se zobrazí žlutá 
blikající LED kontrolka a uslyšíte signál. 
 
Nyní zadejte svůj osobní kód. Můžete si vybrat z čísel 0-9, zadejte 3-8 číslic. Zadaný kód potvrďte na 
klávesnici stisknutím písmen „A“ nebo „B“ 
 
Nyní uslyšíte dva signály potvrzující nový kód. Pokud uslyšíte tři signály, zadání kódu bylo chybné nebo 
trvalo déle než 30 sekund a proto je nutné zadání opakovat. 
 
Nyní jste dokončili programování. Pokud chcete kód změnit, můžete výše uvedený postup kdykoli 
zopakovat! 

 

 
 

2. Otevření trezoru: 
 
Zadejte svůj kód a potvrďte stisknutím „A“ nebo „B“ na klávesnici. Pokud je zadaný kód správný, rozbliká 
se zelená LED kontrolka a trezor můžete otevřít pomocí kulatého otočného knoflíku. Pokud trezor 
neotevřete do 5 sekund od zadání kódu, trezor se automaticky znovu zamkne! Pokud je zadaný kód 
nesprávný, rozbliká se žlutá LED kontrolka. Pokud byl třikrát zadán nesprávný kód, trezor se na 20 minut 
uzamkne. Pokud pak zadáte chybný kód ještě třikrát, trezor se uzamkne na 5 minut! 

3. Zavření trezoru: 

Zavřete dvířka a otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Poté zkontrolujte, zda jsou dvířka 
skutečně správně zajištěna. 

4. Výměna baterií: 

Pokud jsou baterie vybité, rozbliká se červená LED kontrolka. V tomto případě je třeba všechny baterie 
vyměnit za nové, nebo nabité. Jakmile se baterie zcela vybijí, lze trezor otevřít pouze pomocí 
bezpečnostních klíčů! Proto je nikdy nenechávejte v trezoru! 

5. Poznámky: 

Z bezpečnostních důvodů si svůj kód nezapisujte! Nepoužívejte kombinace čísel, jako je datum narození, 
telefonní číslo atd.! Bezpečnostní klíče uchovávejte na bezpečném místě, nikdy však v trezoru. 

 
Tento manuál byl přeložen z originálu. 


