
Návod na použitie elektronického zámku 
“ProStar” 

 
!! Upozornenie: prosíme, prečítajte si tento návod ešte predtým ako začnete s výrobkom pracovať, prípadne 
predtým ako budete chcieť zmeniť kód zámku. V prípade poškodenia alebo znefunkčnenia zámku jeho 
nesprávnym použitím, prípadne nevhodnou manipuláciou nenesieme zodpovednosť za vzniknuté škody alebo 
poškodenie výrobku. 

 

Všeobecné info 

Každé stlačenie tlačidla je zároveň potvrdené bliknutím zeleného LED svetla a krátkym akustickým 
signálom. Maximálna pauza medzi dvoma aktivitami, respektíve medzi dvoma stlačeniami tlačidliel 
nesmie byť dlhšia ako 30 sekúnd.  

 

Otvorenie sejfu po prvýkrát: 
 

Pre prvé otvorenie sejfu, prosíme, použite nasledovný postup: 
 

1. Odstráňte menšiu záslepku v prednej časti sejfu 
2. Vložte kľúč do zámku a otočte ním v protismere hodinových ručičiek 
3. Vložte 4 x 1,5V batérie, ktoré ale nie sú súčasťou balenia 

 

Nastavenie elektronického zámku 

 
Ešte predtým, ako budete môcť používať elektronický zámok je potrebné zadať kód (z 
bezpečnostných dôvodov). Nie je možné využívať kód z výroby. Pred prvým nastavením kódu, 
prosíme, veľmi dobre si premyslite kód. Prosíme, nepoužívajte osobné údaje ako kód k otvoreniu 
trezora. Uschovajte si kód a taktiež aj kľúč na bezpečnom mieste. Nevkladajte kľúč do vnútra sejfu. 

 

1. Otvorte sejf 
2. Stlačte červené tlačidlo (na vnútornej strane dverí) 
3. Zaznejú celkovo 3 zvukové signály a zasvieti žlté LED svetlo. Teraz mate 20 sekúnd na 

nastavenie. 
4. Zadajte svoj nový kód, ktorý môže mať min. 3 a maximálne 8 čísel a potvrďte jeho zadanie 

stlačením tlačidla “B”. 
5. Po potvrdení kódu tlačidlom “B” zhasne žlté LED svetlo a zobrazí sa informácia, že kód bol 

nastavený správne. 
 

Otvorenie elektronického zámku 
1. Vložte svoj kód a potvrďte jeho vloženie stlačením tlačidla “B”. 
2. Začne blikať zelené LED svetlo a vy mate 5 sekúnd na otvorenie sejfu 
3. Otočte rukoväťou doprava a otvorte sejf 

 
 

Zablokovanie zámku zadaním nesprávneho kódu  

Ak zadáte nesprávny kód, zaznie zvukový signal a zasvieti žlté LED svetlo. Teraz máte ešte 2 
pokusy pre správne zadanie kódu. Ak zadáte nesprávny kód 3 krát po sebe, zablokuje sa zámok 
na dobu 20 sekúnd. Počas tohto času nereaguje zámok na žiadne aktivity. 

 

Núdzové mechanické otvorenie 
V prípade, že ste zabudli váš kód, prípadne sa vybila batéria, postupujte nasledovne: 

1. Odstránte kryt medzi rukoväťou a elektronickým zámkom 
2. Vložte núdzový kľúč a otočte ním doľava až pokiaľ je to možné. 
3. Teraz môžete sejf otvoriť 

 

Výmena batérii 

Posuňte kryt batérie smerom doľava (nachádza sa na vnútornej strane dverí) a batérie vymente. 


