
Návod na obsluhu Motion 

UPOZORNENIE: Prosíme, dôkladne si prečítajte návod na obsluhu tohto výrobku ešte pred jeho 
použitím. Nenesiame žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody, prípadné vady spôsobené 
nesprávnym použitím výrobku, prípadne zadaním kódu inak, ako je to v návode. 

 

Váš výrobok s označením "Motion" môžete prevádzkovať s použitím hlavného (master), vedľajšieho 
(user) kódu alebo pomocou dvoch priložených kľúčov pre núdzové otvorenie. 
Vždy, keď je stlačené tlačidlo, ozve sa zvukový signál. 
Každé nesprávne stlačenie tlačidla môže byť opravené stlačením 
“*”. 
Pokiaľ si želáte, aby sa zadaný kód nezobrazoval (hlavný a vedľajší kód), stlačte počas zadávania 

kódov tlačidlo "*". Namiesto čísel sa tak na displeji zobrazí znak " - ". 
Odporúčame používať iba alkalické batérie. 

 

Produkt je dodávaný s hlavným (master) kódom, ktorý je z výroby nastavený na kombináciu: 0-0-0-0-
0-0 a s vedľajším (user) kódom nastaveným z výroby na 1-6-8-0. Z bezpečnostných dôvodov 
odporúčame okamžite po obdržaní produktu zmeniť hlavný aj vedľajší kód. 

 
 

1. ZAČÍNAME: 
 

a. Odstráňte kryt pre použitie núdzvoého otvorenia, ktorý sa nachádza na pravej strane zámku. 
b. Vložte jeden z priložených kľúčov na núdzové otvorenie do zámku. 
c. Otočte kľúčom do prava. 
d. Otvorte dvere. 
e. Otočte kľúčom späť do východzej pozície a kľúč vytiahnite. 
f. Na vnútornej strane dverí nájdete kryt batérie, ktorý odstránte. 
g. Otvorte priestor pre batérie. 
h. Vložte do priestoru pre batérie 4 x 1,5V batérie (odporúčame alkalické batérie) v správnej 
polarite. 
i. Na displeji sa zobrazí správa "HELLO" – sejf je pripravený na použitie. 
j. Zavrite priestor pre batérie. 

 
 

2. NESPRÁVNE ZADANÝ KÓD 
 

Ak zadáte nesprávny kód a stlačíte tlačidlo "#" zaznie päťkrát akustický signal a zobrazí sa nápis 
"ERROR-1" na displeji. Ak opäť zadáte nesprávny kód,zobrazí sa "ERROR-2" a v prípade aj tretieho 
nesprávneho zadania sa zobrazí "ERROR-3" na displeji. 

 
 

3. ZABLOKOVANIE PO ZADANÍ NESPRÁVNYCH KÓDOV 
 

Ak je celkovo trikrát zadaný nesprávny kód, zobrazí sa správa "HOLd05" na displeji a začne 
plynúť 5 minútové časové okno, počas ktorého je sejf zablokovaný. Počas tohto obdobia nie je 
možné so zámkom manipulovať ani nič zadávať. Ak sa i napriek tomu rozhodnete so sejfom 
manipulovať a stlačáť tlačidlá, zobrazí sa správa "HOLd05" na displeji aj spolu s odpočtom času, 
pokiaľ neskončí 5 minútové okno. Tento čas nie je možné prerušiť alebo zrušiť ani v prípade, že 
vytiahnete batérie. 

 
 

4. VÝMENA BATÉRII  
a. Ak je to potrebné, otvorte sejf priloženým kľúčom na núdzové otvorenie (bod 9 – otvorenie 
núdzovým kľúčom). 
b. Odmontujte bezpečnostné skrutky na kryte batérie, ktorý je na vnútornej strane dverí. 
c. Nadvihnite kryt batérie smerom nahor. 
d. Vyberte stare batérie. 
e. Vložte nové (alkalické) batérie – dávajte pozor na správnu polaritu. 
f. Uzavrite kryt batérii. 



UPOZORNENIE: Systém si uchová zadané kódy aj po tom, ako sú batérie vybrané, prípadne 
dôjde k ich výmene. 

 
 

5. ZMENA HLAVNÉHO (MASTER) KÓDU  
a. Stlačte tlačidlo "*" dvakrát. 

b. Na displeji sa zobrazí "GREAT". 
c. Vložte aktuálne platný hlavný (master) kód (z výroby 0-0-0-0-0-0). 

d. Stlačte tlačidlo "#" pre potvrdenie. 
e. Na displeji sa zobrazí "CC--". 
f. Zadajte "0 1" pre zmenu hlavného kódu. 

g. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 

h. Na displeji sa zobrazí "NEW". 
i. Vložte požadovaný hlavný (master) kód (6 čísel). 

j. Stlačte tlačidlo "#" pre potvrdenie. 
k. Na displeji sa zobrazí "REPEAt". 
l. Zadajte opäť nový hlavný (master) kód (6 čísel). 

m. Stlačte tlačidlo "#" pre potvrdenie. 
n. Ak sa zobrazí správa "GOOD" na displeji, znamená to, že hlavný kód bol úspešne zmenený. 
o. "CC--" sa zobrazí na displeji. 

p. Stlačením tlačidla " * " sa dostanete von z menu. 

UPOZORNENIE: ak sa počas procesu zobrazí správa "ERROR" na displeji, je potrebné 
opakovať proces od bodu 5.f. 

 
 

6. ZATVORENIE – ULOŽENIE VEDĽAJŠIEHO (USER) KÓDU 
 

a. Zatvorte dvere a zadajte vedľajší kód, ktorý 
chcete používať  (od 3 do 6 čísel). 
b. Zadaný kód sa zobrazí na displeji. 

c. Potvrďte zadaný kód stlačením tlačidla " # ". 
d. Sejf sa automaticky uzavrie a na displeji sa zobrazí "CLOSE". 
e. Hneď po tom, ako sa sejf riadne uzavrie, sa zobrazí "CLOSED" a vybraný kód. 
f. Ak uzavretie nie je možné, zobrazí sa správa "ERROR". 
g. Je potrebné process opakovať nanovo, od bodu 6-a. 

 
 

7. OTVORENIE VEDĽAJŠÍM (USER) KÓDOM 
 

a. So zatvorenými dverami a aktivovaným uzamykacím mechanizmom, dotknite sa obrazovky v strede 
a zobrazí sa správa "HELLO" na displeji. Vložte vedľajší (user) kód v rozmedzí 4,5 alebo 6 číslic. 

b. Potvrďte zadanie stlačením tlačidla " # ". 
c. Počas procesu otvárania sa zobrazí správa "OPEN" na displeji. 
d. Po otvorení sa zobrazí správa "OPENED" na displeji. 

 
 

INFO 

Ak chcete dvere uzamknúť s vedľajším kódom, ktorý ste zadali predtým, stačí ak stlačíte tlačidlo " # " 
keď sú dvere zatvorené. 
Sejf sa zatvorí tak, ako je to popísané v bode 6-d a môže byť otovrený použitím vedľajšieho (user) 
kódu, ktorý bol zadaný predtým,tak, ako to je opísané v bode 7 tohto návodu. 



8. OTVORENIE HLAVNÝM (MASTER) KÓDOM 
 

a. Stlačte dvakrát tlačidlo " * ". 
b. Na displeji sa zobrazí slovo "GREAT". 
c. Zadajte aktuálne platný hlavný (master) kód (z výroby nastavený na 0-0-0-0-0-0). 

d. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 
e. Na displeji sa zobrazí "CC--". 

f. Zadajte "0 0" pre otvorenie hlavným (master) kódom. 

g. Stlačte " # " pre potvrdenie. 
h. Počas otvárania sa zobrazí správa "OPEN" na displeji. 
i. Po otvorení sa zobrazí nápis "OPENED" na displeji. 

 
 

9. OTVORENIE KĽÚČOM NA NÚDZOVÉ OTVORENIE 
 

a. Na pravej strane od klávesnice sa nachádza kryt, ktorý odstráňte pre vloženie kľúča. 
b. Vložte jeden z dvoch priložených kľúčov pre núdzové otvorenie. 
c. Otočte kľúčom smerom doprava 

d. Ak má batéria ešte určitý zostatok energie, zobrazí sa na displeji nápis "OPENED" a sejf sa otvorí. 
e. Pre vybranie kľúča musíte kľúč vrátiť do východzej polohy, dvere a zámok sa automaticky 
uzavrú. 

 
 

10. PRIPOJENIE SA  
 

Sejf z modelovým označením "MOTION" je vybavený aj jednoduchou funkciou, ktorá umožní zobraziť protocol 
vstupov v pamäti sejfu. 
Aby bolo možné danú funkciu využívať správne, je dôležité nastaviť správny čas a dátum. 
Dátum sa zobrazuje vo formáte RRRRMMDD (rok - mesiac - deň).  
Čas sa zobrazuje vo formáte HHMMSS (hodina-minúta-sekunda). 

 
 

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU 
 

a. Stlačte dvakrát tlačidlo " * ". 
b. Na displeji sa zobrazí slovo "GREAT". 
c. Zadajte aktuálne platný hlavný (master) kód (z výroby nastavený na 0-0-0-0-0-0). 
d. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 
e. Na displeji sa zobrazí "CC--" 

f. Zadajte "0 8". 

g. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 

h. Na displeji sa zobrazí "SEt-dt". 

i. Prvé zadané čísla predstavujú posledné čísla daného údaju (napr 17 pre 2017), (napr. 05 pre máj) a 

číslo dňa.                                    

j.                Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 

k. Na displeji sa zobrazí nastavený dátum. 
l. Vložte aktuálny čas (v 24 hodinovom formáte) 

m. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 
n. "GOOD" sa zobrazí na displeji. 
o. Dátum a čas boli úspešne nastavené. 
p. Na displeji sa zobrazí správa v znení "CC--". 

q. Pre opustenie menu stlačte tlačidlo " * ". 



NAČÍTANIE PROTOKOLU 
 

a. Stlačte tlačidlo " * " dvakrát. 

b. Na displeji sa zobrazí správa "GREAT". 
c. Vložte aktuálny hlavný (master) kód (z výroby 0-0-0-0-0-0). 

d. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 
e. Na displeji sa zobrazí "CC--". 

f. Zadajte "0 9". 

G. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 
H. Na displeji sa zobrazí správa "RECORD" počas krátkeho okamihu. 
i. Zobrazí sa posledná uložená operácia. Udalosť má priradený datum a čas vo formáte "RRMMDD" 
"SSMM – typ otvorenia". 
j. Stlačte tlačidlo "6" pre zobrazenie času otvorenia a pre zobrazenie typu otvorenia. 
k. Stlačte tlačidlo "2" pre zobrazenie predchádzajúcej operácie. 

a. Pre odchod z menu stlačte tlačidlo " * " dvakrát. 

 

INFORMÁCIE V PROTOKOLE 
 

1 – otvorenie hlavným (master) 
kódom. 
 8 – otvorenie vedľajším (user) 
kódom. 
9 – otvorenie kľúčom na núdzové otvorenie. 

 

PRÍKLAD PROTOKOLU: 1701011212-1 

 
 

17 01 01 12 12 1 

Stlačiť 
tlačidlo 

„ 6 “ 

 
Stlačte tlačidlo „ 6 “pre zobrazenie času a typu otvorenia. 

 
 
 

NAVIGÁCIA V PROTOKOLE 
 

6 – zobrazenie času a typu otvorenia. 
 2 – zobrazenie predchádzajúceho 
otvorenia. 
4 – zobrazenie dátumu otvorenia. 
8 – zobrazenie ďalšieho 
otvorenia. 

 
 

11. RESET HLAVNÉHO KÓDU DO TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ 
 

a. Odstráňte obloženie dverí. 
b. Podržte tlačidlo "RESET" po dobu 10 sekúnd. 
c. Po piatich sekundách, sa slovo "RESET" zobrazí na displeji. 
d. Hlavný (master) kód bol nastavený na továrenské nastavenie (0-0-0-0-0-0). 

17 

RR 

= rok 

01 

MM 

= mesiac 

01 

DD 

= deň 

 

12 

SS 

= hodin 

12 

MM 

= minút 

1 

Typ otvorenia 

= hlavný kód 

 


