
Robustní bezpečnostní trezor digitální

Uživatelská příručka

a. Indikátor barvy světla
Zelené světlo (v pořádku) -- odemknutí dveří
Červené světlo (baterie) -- slabá baterie

b. Pro potvrzení jsou oba symboly ''A'' a ''B'' stejné.
c. 2 sady otevíracích kódů: hlavní kód a uživatelský kód
Počáteční uživatelský kód je 159
Žádný počáteční hlavní kód

1. NASTAVENÍ OTEVÍRACÍHO KÓDU
1-1 Pro nastavení A kódu uživatele:
a. Nejprve otevřete dveře trezoru, aniž byste otáčeli otočným knoflíkem. Odstraňte kryt
přihrádky na baterie na zadní straně dveří a správně vložte baterie (4x1,5 baterie typu AAA)
do držáku baterií (baterie jsou součástí trezoru).
b. Při otevřených dveřích stiskněte červené tlačítko za dveřmi, rozsvítí se žlutá kontrolka a
ozve se krátké pípnutí.
c. Zadejte 3-8 místný uživatelský kód pomocí libovolného čísla od ''0'' do ''9''.
do 30 sekund, poté jej potvrďte stisknutím tlačítka ''A'' nebo ''B''.

d. Zopakujte krok c. Když se rozsvítí zelená kontrolka (ok), znamená to, že uživatelský kód
je resetován.

1-2 Nastavení hlavního kódu:
a. Když jsou dveře otevřené, zadejte kód ''00''.
b. Stiskněte červené tlačítko za dveřmi, když jsou dveře otevřené, rozsvítí se žlutá kontrolka
a ozve se krátké pípnutí.

c. Zadejte hlavní kód od 3 do 8 číslic pomocí číslic od 0 do 9.
do 30 sekund a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka ''A'' nebo ''B''.

d. Zopakujte krok c. Když se rozsvítí zelená kontrolka (ok), znamená to, že hlavní kód je
resetován.

2-Otevření trezoru
Zadejte správný 3-8místný hlavní nebo uživatelský kód, který jste nastavili, a poté stiskněte
klávesu ''A'' nebo ''B'' , rozsvítí se zelená kontrolka (ok). Do 5 sekund otočte knoflíkem a
vytáhněte jej, abyste trezor otevřeli. Pokud jsou zadány nesprávné číslice, můžete je
stisknutím tlačítka ''a'' zrušit.



POZNÁMKA: Po každém stisknutí číslice bude žlutá kontrolka blikat s krátkým pípnutím,
což znamená, že mikroprocesor odmítá přijmout vstup 20 s. Pokud je špatný kód zadán
ještě třikrát (celkem 6 krát špatně), mikroprocesor odmítne přijmout jakýkoliv kód po dobu 5
minut.

3 - ZAVŘENÍ TREZORU
Zavřete dveře a otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček trezor zamkněte.

4--JAK POUŽÍVAT PŘEDŘAZENÉ KLÍČE
Pro vaše pohodlí jsme pro váš trezor zkonstruovali systém ručního přepisování, ke kterému
jsme dodali 2 sesty přepisovacích klíčů. Tyto klíče vám umožní otevřít trezor kdykoli, i když
jsou baterie vybité nebo když jste zapomněli kód. Otvor pro klíč se nachází za krycí deskou
přepisu vedle knoflíku, sejměte kryt, vložte přepisovací klíč, otočte proti směru hodinových
ručiček a poté otevřete trezor jako obvykle.

5 - VÝMĚNA BATERIÍ
Když zadáte kód pro otevření trezoru, pokud svítí červená kontrolka se zeleným světlem,
znamená to, že baterie jsou vybité a měly by se vyměnit, Ujistěte se, že jsou baterie správně
nainstalovány. Před zavřením dveří proveďte test.
Vždy používejte pouze alkalické baterie.

6-INSTALACE TREZORU
Abyste snížili riziko odcizení trezoru, můžete jej připevnit k podlaze, stěně nebo do skříně.
Pro vaše pohodlí jsou ve spodní části a na zadní straně trezoru čtyři otvory: proto jej lze
upevnit pomocí dodaných rozpěrných šroubů.

UPOZORNĚNÍ:
a. Klíče od trezoru s přepisem uchovávejte na jiném bezpečném místě a nenechávejte je
uvnitř trezoru.
b. V případě ztráty klíčů a chybného zadání kódu a slabých baterií - dodavatel nepřebírá
odpovědnost za jejich výměnu nebo opravu
c. V případě dlouhodobého vyjmutí baterií je třeba obnovit heslo.

SKLADOVÁNÍ
Stroj, návod k obsluze a příslušenství skladujte v originálním balení. Tak budete mít
potřebné informace vždy po ruce. Nástroj skladujte v suchém prostředí.

ODSTRANĚNÍ
Elektrické výrobky nevyhazujte do domovního odpadu. V souladu s evropskou normou
1012/19/UE pro likvidaci elektrických zařízení (OEEZ) je odneste do místní sběrny odpadů a
nabídněte je k recyklaci.


