
 

Návod na použitie – číslo položky 23270 

1. Prvé použitie a zmena kódu: 
 
Zložte kryt medzi otočným gombíkom a numerickou klávesnicou. Otvorte trezor pomocou 
bezpečnostného kľúča. Vyberte kľúč a vráťte kryt na miesto, uistite sa, že kryt správne sedí. 
 
Teraz otvorte kryt priehradky na batérie a vložte 4 batérie (typ AA) do správnej polohy, zatvorte kryt. 
 
Stlačte červené tlačidlo, ktoré sa nachádza na vnútornej strane dverí trezoru. Na displeji sa zobrazí žltá 
blikajúca LED kontrolka a budete počuť signál. 
 
Teraz zadajte svoj osobný kód. Môžete si vybrať z čísel 0-9, zadajte 3-8 číslic. Zadaný kód potvrďte na 
klávesnici stlačením písmen „A“ alebo „B“ 
 
Teraz budete počuť dva signály potvrdzujúce nový kód. Ak budete počuť tri signály, zadanie kódu bolo 
chybné alebo trvalo dlhšie ako 30 sekúnd a preto je nutné zadanie opakovať. 
 
Teraz ste dokončili programovanie. Ak chcete kód zmeniť, môžete vyššie uvedený postup kedykoľvek 
zopakovať! 

 

 
2. Otvorenie trezoru: 
 
Zadajte svoj kód a potvrďte stlačením „A“ alebo „B“ na klávesnici. Ak je zadaný kód správny, rozbliká sa 
zelená LED kontrolka a trezor môžete otvoriť pomocou okrúhleho otočného gombíka. Pokiaľ trezor 
neotvoríte do 5 sekúnd od zadania kódu, trezor sa automaticky znovu zamkne! Pokiaľ je zadaný kód 
nesprávny, rozbliká sa žltá LED kontrolka. Pokiaľ bol trikrát zadaný nesprávny kód, trezor sa na 20 minút 
uzamkne. Pokiaľ potom zadáte chybný kód ešte trikrát, trezor sa uzamkne na 5 minút! 

3. Zatvorenie trezoru: 

 
Zatvorte dvierka a otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek. Potom skontrolujte, či sú dvierka 
skutočne správne zaistené. 

4. Výmena batérií: 

 
Ak sú batérie vybité, rozbliká sa červená LED kontrolka. V tomto prípade je potrebné všetky batérie 
vymeniť za nové, alebo nabité. Akonáhle sa batérie úplne vybijú, je možné trezor otvoriť iba pomocou 
bezpečnostných kľúčov! Preto ich nikdy nenechávajte v trezore! 

5. Poznámky: 

 
Z bezpečnostných dôvodov si svoj kód nezapisujte! Nepoužívajte kombinácie čísel, ako je dátum 
narodenia, telefónne číslo atď! Bezpečnostné kľúče uchovávajte na bezpečnom mieste, nikdy však 
v trezore. 

Tento manuál byl přeložen z originálu. 


