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UPOZORNĚNÍ: Nezamykejte klíče do trezoru. 

1. OTEVÍRÁNÍ TREZORU
Otevíráte-li trezor poprvé: stiskněte 1,5,9 a potvrďte je stisknutím tlačítka s písmenem “A”. Uslyšíte pípnutí 
a rozsvítí se zelená kontrolka, poté během 5ti sekund otevřete dvířka otočením knoflíkem. 

Jestliže Vy nebo neoprávněná osoba použije nesprávnou kombinaci čísel, trezor se neotevře.  Jestliže 
je použita nesprávná kombinace 3x zasebou, musíte počkat 20 sekund, teprve potom můžete kód vložit 
znova.  
Jestliže vložíte 3x po sobě sérii nesprávného kódu ještě jednou, musíte počkat 5 minut, než budete 
moci vložit kód znova. 

2. PROGRAMOVÁNÍ KÓDU
A. Stiskněte červené tlačítko “X” (obrázek č. 1) na zadní straně dvířek blízko pantu, uvolněte jej a uslyšíte 2 
pípnutí 
B. Nyní navolte 3 až 8 čísel které si přejete použít pro Váš kód a potvrďte je stisknutím tlačítka “B” během 
15 sekund. Jestliže to nestihnete během této doby, musíte začít od začátku. 
C. Napište si Vaši novou kombinaci čísel a vyzkoušejte jestli programování proběhlo úspěšně podle 
instrukcí na otevření trezoru.  

3. TEST A VAROVÁNÍ STAVU BATERIÍ
Jsou-li baterie těsně před vybitím, rozsvítí se červená kontrolka (na levé straně). 
Baterie otestujete tak, že vložíte Váš kód k otevření trezoru. Jestliže jsou baterie vybité rožne se červená 
kontrolka. Jestliže se kontrolka nerožne, znamená to že baterie jsou v pořádku. 

4. VÝMĚNA BATERIÍ
Pro provoz trezoru je zapotřebí 4 ks typu “AA” (1.5V/R06) baterií. 
Otevřte trezor a odstraňte kryt baterií “Y” (obrázek č. 1) na zadní straně dvířek. 
Vyměňte baterie za nové, dbejte na správnou polaritu. Musíte znovu naprogramovat Váš kód podle 
instrukcí v bodu 2. Doporučujeme používat alkalické baterie. 

5. OTEVŘENÍ TREZORU PŘI ZTRÁTĚ KÓDU
Jestliže jste zapoměli nebo špatně zadali Váš kód, odstraňte malý plastový kryt “Z” (obrázek č. 2) na přední 
straně dvířek, vložte klíč do zámku a otočte jím proti směru hodinových ručiček, potom otočte knoflíkem po 
směru hodinových ručiček. Takto kdykoliv manuálně trezor otevřete. 

6. INSTALACE
Aby se snížilo riziko odcizení, trezor doporučujeme přišroubovat na zeď nebo na nábytek. 
Uvnitř trezoru jsou 4 díry průměru 8mm, které spolu s dodávanými šrouby můžete použít k přišroubování 
trezoru. 




