
NÁVOD NA OBSLUHU 
„RFID Safe“ 

 

!!POZOR: Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu, s k ô r  ako aktivujete elektronickú zámku alebo ako budete chcieť 

nastaviť novú číselnú kombináciu. Nepreberáme zodpovednosť za funkčné poruchy podmienené chybným prestavením, resp. 
použitím násilia alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody či škody na majetku spôsobené napríklad nenáležitým 

uzamknutím sejfu. 

 
Váš trezor, model „RFID Safe“, sa dá otvoriť pomocou hlavného kódu, hosťovského kódu, 
RFID karty alebo pomocou jedného z oboch dodaných kľúčov na núdzové otváranie. Každé 
stlačenie tlačidla potvrdí akustický signál. Chybné zadanie sa dá korigovať stlačením tlačidla 

„CLEAR“. Ak chcete, aby sa zadaný kód (hlavný alebo hosťovský) pri zadávaní nezobrazoval 
na displeji, stlačte pred zadaním kódu tlačidlo „0“ a následne tlačidlo „LOCK“. Namiesto 

stlačenej číslice sa na displeji zobrazí „−“. Neodporúčame používanie nealkalických batérií. 
 
Trezor je z výroby dodaný s nastaveným hlavným kódom 8-8-8-8-8-8, z bezpečnostných dôvodov vám 
odporúčame výrobný hlavný kód ihneď zmeniť na svoj osobný hlavný kód. 
 

1. UVEDENIE DO PREVÁDZKY: 
a. Odstráňte kryt zámky na núdzové otváranie vpravo na kovaní jeho posunutím 

doprava.  
b. Zasuňte jeden z oboch dodaných kľúčov na núdzové otváranie do zámky.  
c. Otočte kľúčom doľava.  
d. Otvorte dvierka. 
e. Otočte kľúčom späť do východiskovej polohy a vytiahnite ho. 
f. Odstráňte poistnú skrutku z krytu puzdra batérií na vnútornej strane dvierok. 
g. Zložte kryt puzdra batérií. 
h. Vložte štyri kusy 1,5 V (alkalických) batérií typu AA (pri vkladaní batérií dodržte 

správnu polaritu).  
i. Na displeji sa zobrazí nápis „SECUrE“ a následne „-GOOd-“ – trezor je teraz 

pripravený na prevádzku. 
j. Zatvorte puzdro batérií. 
k. Vykonajte prvé otvorenie pomocou výrobného hlavného kódu (pozri bod 8 „Otváranie 

pomocou hlavného kódu“). 
 

2. CHYBNÉ ZADANIE 
Pri zadaní chybného kódu alebo pri pokuse o otvorenie pomocou RFID karty bez prístupového 
oprávnenia zaznie päťkrát akustický signál a na displeji sa zobrazí nápis „ERROR“. 

 
3. ČAS ZABLOKOVANIA PO CHYBNOM ZADANÍ 

Po štvornásobnom chybnom zadaní kódu alebo pokuse o otvorenie pomocou RFID karty bez 
prístupového oprávnenia začne plynúť čas zablokovania v trvaní 15 minút, počas ktorého nie 
je možné vykonať zadávanie. Ak sa počas času zablokovania stlačí niektoré tlačidlo, zobrazí 
sa na displeji nápis „HOLdI5“ a zvyšný čas zablokovania sa bude odpočítavať až do jeho 
uplynutia. Tento čas zablokovania sa dá zrušiť krátkodobým vybraním batérií. 

 
4. VÝMENA BATÉRIÍ (ak sú nápisy na displeji slabé alebo nečitateľné alebo ak sa už trezor 

nedá otvoriť, mali by ste ihneď vymeniť batérie). 
a. V prípade potreby otvorte trezor pomocou kľúča na núdzové otváranie (pozri bod 11 – 

Otváranie pomocou kľúča na núdzové otváranie). 
b. Odstráňte poistnú skrutku z krytu puzdra batérií na vnútornej strane dvierok. 
c. Zložte kryt puzdra batérií. 
d. Vyberte staré batérie. 
e. Vložte nové (alkalické) batérie – dodržte správnu polaritu. 
f. Zatvorte puzdro batérií. 

POZOR! Po výmene batérií zostanú uložené kódy (hlavný kód, hosťovský kód) a uložené 
RFID karty zachované. 

 
5. ZMENA HLAVNÉHO KÓDU (vami zvolený hlavný kód zostane pri výmene batérií zachovaný) 

a. Po otvorení a odomknutí dvierok stlačte dvakrát tlačidlo „CLEAR“. 



b. Na displeji sa zobrazí nápis „PRGO“. 
c. Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodaní 8-8-8-8-8-8). 
d. Na displeji sa zobrazí nápis „NEU“. 
e. Zadajte vami zvolený hlavný kód (šesťmiestny). 
f. Na displeji sa zobrazí nápis „AGAIN“. 
g. Zopakujte vami zvolený hlavný kód (šesťmiestny). 
h. Po zobrazení nápisu „dONE“ na displeji je hlavný kód úspešne zmenený. 

POZOR! Ak sa počas programovania zobrazí na displeji nápis „ERROR“, začnite s 
programovaním od bodu 5.a. 
 
6. OTVÁRANIE POMOCOU HLAVNÉHO KÓDU 

a. Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodaní 8-8-8-8-8-8). 
b. Počas procesu otvárania sa na displeji zobrazí nápis „OPEN“. 
c. Po otvorení sa na displeji zobrazí nápis „OPENEd“. 

POZOR! Ak sa počas otvárania zobrazí na displeji nápis „ERROR“, začnite s otváraním pomocou 
hlavného kódu, ktorý ste predtým uložili, od bodu 8.a. 

 
7. UZAMYKANIE POMOCOU HOSŤOVSKÉHO KÓDU 

a. Zatvorte dvierka a zadajte vami zvolený hosťovský kód (tri až šesť číslic). 
b. Zadaný kód sa zobrazí na displeji. 
c. Potvrďte zadanie stlačením tlačidla „LOCK“. 
d. Trezor sa automaticky uzamkne a na displeji sa zobrazí nápis „CLOSE“. 
e. Po správnom uzamknutí sa na displeji zobrazí nápis „CLOSEd“ a zvolený kód. 
f. Ak správne uzamknutie nie je možné, zobrazí sa na displeji nápis „ERROR2“. 
g. Uistite sa, že dvierka sú úplne zatvorené a začnite znovu s uzamykaním, tak ako je 

opísané od bodu 6.a. 
 

8. OTVÁRANIE POMOCOU HOSŤOVSKÉHO KÓDU 
a. Po zatvorení dvierok alebo vysunutí uzatváracieho mechanizmu zadajte hosťovský 

kód, ktorý ste si predtým zvolili (tri, štyri, päť alebo šesť číslic). 
b. Počas procesu otvárania sa na displeji zobrazí nápis „OPEN“. 
c. Po otvorení sa na displeji zobrazí nápis „OPENEd“. 

POZOR! Ak sa počas otvárania zobrazí na displeji nápis „ERROR“, začnite s otváraním pomocou 
hosťovského kódu, ktorý ste predtým uložili, od bodu 7.a. 
 

9. UZAMYKANIE POMOCOU RFID KARTY 
a. Zatvorte dvierka a RFID kartu priložte na symbol RFID vpravo od klávesnice. 
b. Trezor sa automaticky uzamkne a displeji sa zobrazí nápis „CLOSE“. 
c. Po správnom uzamknutí sa na displeji zobrazí nápis „CLOSEd“. 
d. Ak správne uzamknutie nie je možné, zobrazí sa na displeji nápis „ERROR2“. 
e. Uistite sa, že dvierka sú úplne zatvorené a začnite znovu s uzamykaním, tak ako je 

opísané od bodu 9.a. 
 

10. OTVÁRANIE POMOCOU RFID KARTY 
a. Po zatvorení dvierok alebo vysunutí uzatváracieho mechanizmu priložte RFID kartu 

na kovanie medzi klávesnicou a krytom zámky na núdzové otváranie, pomocou ktorej 
ste vykonali uzamknutie. 

b. Počas procesu otvárania sa na displeji zobrazí nápis „OPEN“. 
c. Po otvorení sa na displeji zobrazí nápis „OPENEd“. 

POZOR! Ak sa počas otvárania zobrazí na displeji nápis „ERROR“, začnite s otváraním pomocou 
RFID karty, ktorú ste predtým uložili, od bodu 10.a. 
 

11. OTVÁRANIE POMOCOU KĽÚČA NA NÚDZOVÉ OTVÁRANIE 
a. Odstráňte kryt zámky na núdzové otváranie vpravo na kovaní jeho posunutím 

doprava.  
b. Zasuňte jeden z oboch dodaných kľúčov na núdzové otváranie do zámky.  
c. Otočte kľúčom doľava.  
d. Pri dostatočnom napätí batérií sa na displeji zobrazí nápis „OPENEd“ a trezor je 

otvorený. 
e. Pri vyťahovaní musíte kľúč otočiť späť do východiskovej polohy – trezor je znovu 

uzamknutý. 


