
Prevádzkové pokyny pre elektronický  
sejf – model „SPEEDY“ 

 

 

!!POZOR!!:  Prosím, prečítajte si pozorne tieto prevádzkové inštrukcie skôr, ako začnete pracovať 

so zámkom alebo sa pokúsite vložiť novú kombináciu čísel. Neakceptujeme žiadnu zodpovednosť 

za funkčné poruchy spôsobené chybným prepínaním alebo použitím násilia, taktiež za prípadné 

znehodnotenie sejfu a ani za stratu majetku.  

 

Všeobecná poznámka:  

Činnosť ktoréhokoľvek tlačidla je potvrdená krátkym tónom. Maximálny povolený čas medzi 

stláčaním tlačidiel je 10 sekúnd.  V opačnom prípade sa pôvodný vstup vymaže. Akonáhle zabliká 

zelené a červené svetlo súčasne, treba okamžite vymeniť batérie.  

 

1. Otvorenie sejfu po doručení: 
1.1. Odstráňte plastový kryt medzi kľučku a klávesnicou.  
1.2.  Vložte núdzový (náhradný kľúč) a otočte ním doľava.  
1.3.  Otočením kľučky vpravo, bude sejf otvorený.  
1.4. Otočte núdzový (náhradný) kľúč do pôvodnej základnej polohy a vyberte ho.  
1.5. Otvorte plastové veko na vnútornej strane dverí a vložte batérie.  
1.6. Vložte 4 ks 1,5 V AA batérií správnym spôsobom. Po správnom vložení zaznie jeden 

zvukový signál.  
1.7. Nakoniec zatvorte plastové veko. 

 

2. Naprogramovanie kódu: 
Pozor: pre tento sejf môžu byť naprogramované dva kódy (Usercode and Mastercode). Pre Vašu 

vlastnú bezpečnosť Vám doporučujeme ich naprogramovať hneď po prvom otvorení sejfu.  

 

Nikdy  nenechávajte núdzový (náhradný) kľúč vo vnútri sejfu.  

 
Programovanie užívate ľského kódu - USER CODE / zmena užívate ľského kódu USER CODE  
� Otvorte sejf. 
� Stlačte červené tlačidlo vo vnútri sejfu (na zadnej strane dverí, pri závesoch). 
� Vložte kód (z bezpečnostných dôvodov musí mať kód najmenej 3 a maximálne 8 číslic). 

Stlačte tlačidlo “A” pre potvrdenie kódu.  
� Po správnom naprogramovaní zaznie 2x zvukový signál. 
� Váš USER CODE bol úspešne zmenený. 

 



 Programovanie MASTER CODE / zmena MASTER CODE   
� Otvorte sejf. 
� Stlačte 2x tlačidlo „0“ („00“).  
� Stlačte červené tlačidlo vo vnútri sejfu (na zadnej strane dverí, pri závesoch). 
� Vložte kód (z bezpečnostných dôvodov musí mať kód najmenej 3 a maximálne 8 číslic). 

Stlačte tlačidlo “A” pre potvrdenie kódu.  
� Po správnom naprogramovaní zaznie 2x zvukový signál. 
� Váš MASTER CODE bol úspešne zmenený. 

 

3. Otvorenie sejfu: 
� Vložte Váš osobný Master alebo User Code a potvrďte ho stlačením tlačidla „B“. 
� Ak je kód správny, zabliká zelené svetlo. Teraz máte 5 sekúnd na otvorenie sejfu kľučkou.  

 

4. Nesprávny kód: 
Máte 3 pokusy na vloženie správneho kódu.  Po zadaní 3 nesprávnych kódov sa elektronický 

zámok zablokuje.  Po dobu 2 minút nebude reagovať na žiadne stláčanie tlačidiel. Po uplynutí 

doby 2 minút, máte 3 ďalšie pokusy na vloženie správneho kódu.  

 

5. Mechanické núdzové otvorenie 
 

V prípade, že ste zabudli kód, alebo keď sú batérie prázdne, urobte nasledovné:  

5.1  Otvorte kryt núdzového zámku medzi klávesnicou a kľučku.  

5.2  Vložte jeden z dvoch dodaných núdzových (náhradných) kľúčov a otočte ním doľava.  

5.3  Otočte kľučku dverí vpravo.  

5.4  Sejf je teraz otvorený. 

 

6. VÝMENA BATÉRII:  

6.1  Otvorte plastový kryt na batérie na zadnej strane dverí.  

6.2  Vymeňte 4 ks. 1,5 Volt AA batérií správnym spôsobom. 

Upozornenie: 

Batérie nie sú súčasťou dodávky sejfu!!! 
 


