
 

SK                           
Návod na obsluhu  
pre elektronický zámok-Trendy 
 
POZOR! Pozorne si prosím prečítajte tento prevádzkový návod, predtým ako začnete s prevádzkou elektronického 
zámku, alebo sa pokúsite zvoliť novú kombináciu čísel. Nechceme prevziať žiadnu zodpovednosť za funkčné poruchy 
spôsobené chybným prepínaním, použitím násilia, zneužitia alebo za škody, ako aj za stratu majetku. 
 
VŠEOBECNÉ: Akákoľvek činnosť tlačidiel je potvrdená bliknutím červenej svetelnej diódy a krátkym tónom. Maximálna 
vzdialenosť medzi dvoma činnosťami nesmie byť dlhšia ako sedem sekúnd. V opačnom prípade sa pôvodná voľba 
vymaže. 
 
1.OTVORENIE SEJFU PO JEHO DORUČENÍ 

 
1.1. Odstráňte plastový kryt z rukovete.  

 
1.2. Vložte núdzové tlačidlo a otočte doľava 
 
1.3. Otočením rukovete vpravo, bude sejf otvorený. 
 
1.4. Otočte núdzové tlačidlo späť do svojej pôvodnej polohy a vezmite kľúč. 
  
1.5. Otvorte plastové veko na vnútornej strane dverí pre vloženie batérií.  
 
1.6. Vložte 4 ks 1,5 V AA batérie správnym spôsobom.  
 
1.7. Spustí sa automatický test elektroniky, počas tohto procesu sa na displeji objaví "0", zabliká trikrát červená 

svetelná dióda a budete počuť tri akustické signály.  
 
1.8. Po úspešne dokončenom teste sa na displeji objaví "GOOD".  
 
2. OTVORENIE SEJFU PO VLOŽENÍ BATÉRIÍ 
Pre prvé bezpečné otvorenie sefju s elektronickým zámkom, stlačte tlačidlo "START".  Na displeji sa zobrazí "-------". 
Teraz vložte jednu z nasledujúcich kombinácií: a) 1-2 -3-4 (Usercode) alebo b) 1-2-3-4-5-6 (Mastercode) a znova 
potvrďte stlačením tlačídla "START". Teraz zaznejú dva krátke zvukové signály a následne na to zabliká zelená 
svetelná dióda. Na displeji sa zobrazí "OPEN". Otočte rukovet vpravo a do 5 sekúnd sa sejf bezpečne otvorí. 
 
3. PROGRAMOVANIE NOVÉHO KÓDU  
Pozor: pre tento sejf môžu býť naprogramované dva rozličné kódy (Usercode a Mastercode). Pre vlastnú bezpečnosť 
zmeňte obidva kódy hneď po prvom otvorení sejfu.  
 
Programovanie a zmena kódu užívateľa (Usercode)   
 
• Stlačte červené tlačidlo, ktoré sa nachádza vo vnútri sejfu (na zadnej strane dveri). Na displeji sa zobrazí "-- - - - - - ", 
zabliká červená svetelná dióda a zaznie jeden akustický signál. Teraz máte sedem sekúnd na zavedenie nového kódu.  
• Zadajte kód (z bezpečnostných dôvodov minimálne 3 čísla, ale maximálne 8 číslic). Stlačte "START" pre potvrdenie 
Vášho kódu. Na displeji sa objaví "IN" zaznie zvukový signál a zabliká červená svetelná dióda. Taktiež sa na dve 
sekundy zobrazí na displeji Váš nový kód.  
• Ak zvolíte 8 číslic, nie je potrebné stlačiť tlačidlo "START" . Nový kód je automaticky naprogramovaný.  
• Váš užívateľský kód bol úspešne zmenený.  



 
Programovanie a zmena ochranného kódu (Mastercode)  
 
• Stlačte tlačidlo "START" a dvakrát "0" ( "00"). Potom stlačte červené tlačidlo, ktoré sa nachádza vo vnútri sejfu (na 
zadnej strane dverí). Na displeji sa objaví "------".  
• Zadajte kód (z bezpečnostných dôvodov minimálne 3 čísla, ale maximálne 8 číslic). Stlačte "START" pre potvrdenie 
Vášho kódu. Na displeji sa objaví "IN" zaznie zvukový signál a zabliká červená svetelná dióda. Taktiež sa na dve 
sekundy zobrazí na displeji Váš nový kód.  
• Ak zvolíte 8 číslic, nie je potrebné stlačiť tlačidlo "START" . Nový kód je automaticky naprogramovaný.  
• Váš ochranný kód bol úspešne zmenený.  
 
4. NESPRÁVNÝ KÓD  
 
Ak zadáte nesprávny kód, zabliká trikrát červená svetelná dióda a zaznejú tri akustické signály. V takomto prípade 
mate ešte dve ďalšie možnosti vložiť správný kód. Po zadaní troch nesprávných kódov, bude elektronický zámok 
vypnutý. Približne tri minúty zámok nebude reagovať na žiadne tlačidlo. Po troch minútach máte tri ďalšie pokusy o 
zadanie správneho kódu. 
 
5. SLABÁ BATÉRIA 
Na oznámenie testovania batérií stlačte tlačidlo "START". Ak symbol batérie na displeji znázorňuje, že je prázdna, mali 
by ste zmeniť batérie okamžite (viď kontrolný bod 1.5). 
 
 
6. MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVÁRANIE  
Ak zabudnete kód, alebo sú prázdne batérie, postupujte nasledovne:  
 
6.1 Otvorte kryt núdzového zámku (vpravo na rukoveti).  
 
6.2 Vložte jeden z dvoch dodaných núdzových kľúčov a otočte ním doľava.  
 
6.3 Otočte rukoveť doprava.  
 
6.4 Teraz je sejf otvorený.  
 

UPOZORNENIE: Váš nový sejf ako aj obsah sejfu, NIE SÚ automaticky poistené.  
 
Batérie nie sú súčasťou dodávky sejfu!!! 
 


