
NÁVOD NA POUŽITIE PRE ELEKTRONICKÝ TREZOR 
MOD. Atlantis 1 

 
!! POZOR: Prečítajte si prosím pozorne tento návod, s k ô r  ako použite zámok alebo  
nastavíte novú číselnú kombináciu. My neprevezmene žiadnu záruku, či už pri funkčných 
poruchách podmienených  chybným prestavovaním resp. použitím násilia alebo  nevecným 
zaobchádzaním alebo pri vecných alebo majetkových škodách, napr. ktoré sa vzťahujú  na 
nesprávne zamkýnanie sejfu, nepreberáme žiadnu záruku.                                                                                                                                                                                                       

 
VŠEOBECNÉ 
 
Každé použitie tlačítka spôsobí krátky zvukový signál. Odstup medzi dvoma použitiami 
tlačítok nesmie prekročiť 20 sekúnd.   
 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY: 
Na prvé otvorenie trezoru postupujte nasledovne: 
1. Odstráňte kryt medzi otočným držadlom a klávesnicou 
2. Zastrčte kľúč na núdzové otvorenie a otočte ho doľava až na doraz. 
3. Teraz vložte 4 kusy 1,5 Volt batérií AA (nie sú zahrnuté v rozsahu dodávky). 
 
PROGRAMOVANIE NOVÉHO KÓDU: 
 
Pred používaním Vášho sejfu je z bezpečnostných dôvodov nutné zadanie Vášho osobného 
kódu, t.z. kód nastavený v závode sa nesmie používať. Skôr ako to jednoduché 
programovanie uskutočníte, určte si najprv svoj kód. Nepoužívajte žiadne osobné údaje ako 
napr. dátum narodenia alebo iné údaje, ktoré by bolo možné na základe poznatkov o vašej 
osobe zneužiť. Uložte kód ako aj kľúče tak, aby boli prístupné len Vám. Nenechávajte 
núdzový kľúč v žiadnom prípade v  sejfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
1. Otvoriť sejf 
2. Stlačte červený gombík ( vnútorná strana dverí pri pánte ) 
3. Zaznejú tri zvukové signály, a žltá LED sa rozsvieti. Máte 20 sekúnd čas začať s 

programovaním. 
4. Zadajte Vami želanú kombináciu (min. tri čísla, max. štyri) a zadanie uskutočnite s 

tlačítkom „B“. 
5. Po potvrdení kombinácie tlačítkom „B“ zasvieti zelená LED a ukáže, že bolo 

programovanie správne  vykonané.   
 
OTVORENIE SEJFU: 
 
1. Zadajte Vami nastavený kód a potvrďťe ho tlačítkom „B“ 
2. Zelená LED svieti a Vy máte 5 sekúnd čas otvoriť trezor 
3. Otočne otočnú rúčku  doprava, aby Ste Sejf otvorili 
 
 
 
 
 
 
BLOKOVACÍ ČAS PRI CHYBNOM ZADANÍ: 



 
Pri chybnom zadaní zaznejú tri zvukové signály a rozsvieti sa žltá LED. Máte teda ešte dva 
ďalšie pokusy pre zadanie správneho kódu. V prípade, že Ste nesprávny kód zadali viac ako 
trikrát, blokuje elektronika 20 sekúnd. Počas tejto doby nereaguje zámok na žiadne zadania. 
 
MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE:                                                                                                                                                                                                        
 
V prípade, že Ste kód zabudli, alebo sú prázdne batérie postupujte nasledovne: 
1. Odstráňte kryt medzi otočnou rúčkou a tlačítkami 
2. Vsuňte núdzový kľúč a otočte ho nadoraz doprava 
3. Otvorte trezor ako vždy   
 
 
VÝMENA BATÉRIE: 
 
Odsuňte kryt priestoru pre batérie doľava a vymeňte batérie 
 
 


