
Návod na produkt BioTech – zámok na odtlačok prsta 

UPOZORNENIE: Prosíme, podrobne si prečítajte tento návod, nakoľko nenesieme 

zodpovednosť za prípadné poškodenie zámku nesprávnym použitím alebo 

manipuláciou so zámkom. Taktiež nepreberáme zodpovednosť za škody spôsobené 

nesprávnym použitím zámku, prípadne použitím hrubej sily na otvorenie alebo 

zatvorenie zámku. 

 

ZAČÍNAME 

Odstráňte krytku na pravej strane od čítačky odtlačku prsta.  

Vložte jeden z priložených kľúčov na núdzové otvorenie a otočte ním čo najviac 

doprava, pričom súčasne otočte aj čítačku odtlačku prsta smerom doprava.  

Vráťte núdzový kľúč do pôvodnej pozície a vyberte ho.  

Odstráňte kryt, ktorý chráni batérie.  

Vložte odporúčané alkalické batérie do vnútra, na miesto pre nich určené (4 x 1,5V 

AA batérie, pozor na ich správnu polaritu).  

Upozornenie: Priamo z výroby je možné produkt BioTech otvoriť ľubovoľným 

odtlačkom prsta. Prosíme, po jeho zakúpení nahrajte najmenej 3 originálne osobné 

odtlačky prstov.  

Upozornenie: Prosíme, nevkladajte kľúč na núdzové otvorenie do vnútra sejfu 

BioTech. Kľúč je určený na núdzové otvorenie pre prípad vybitia batérii, ak by bol 

uložený vo vnútri, nebolo by možné sejf otvoriť.  

 

NASTAVENIE ODTLAČKU PRSTA (možné nahrať až 60 odtlačkov) 

Stlačte programovacie tlačidlo na vnútornej strane dverí sejfu, nachádza sa po ľavej 

strane miesta, kde sa vkladajú batérie. Po jeho správnom stlačení budete počuť 

zvukový signál a čítačka odtlačku prsta sa rozsvieti nazeleno.  

Priložte prst na čítačku až pokiaľ nebudete počuť dlhý zvukový signál a čítačka sa 

nepodsvieti na modrú farbu.  

Odtlačok prsta bol správne zaznamenaný.  

Pre prípad, že chcete nahrať viacero odtlačkov prstov, prosíme, zopakujte tento 

postup opäť.  

 

OTVORENIE SEJFU BIOTECH EXTERNÝM ZDROJOM  

Vložte 4 x 1,5V AA batérie do externého komponentu určeného pre otvorenie sejfu 

externým záložným zdrojom.  

Vložte tento komponent do vnútra elektronického zámku čítačky odtlačkov prstov.  



Červené a modré svetlo sa rozsvieti a zaznie dlhý zvukový signál.  

Priložte jeden alebo viacero nahraných odtlačkov prstov na čítačku.  

Rozsvieti sa modré svetlo na čítačke a zaznie dlhý zvukový signál.  

Otočte čítačkou doprava, až pokiaľ sa sejf BioTech neotvorí.  

 

OTVORENIE SEJFU BIOTECH ODTLAČKOM PRSTA 

Priložte nahraný odtlačok prsta/odtlačky prsta na čítačku odtlačkov prsta. 

Rozsvieti sa modré svetlo a zaznie dlhý zvukový signál.  

Otočte zámkom smerom doprava, a tak otvoríte sejf BioTech.  

Upozornenie: Na otvorenie správnym odtlačkom prsta máte celkovo 3 pokusy. 

V prípade, že priložíte nenahraný odtlačok prsta, zaznie 3 krát výstražný signál. Ak 

ani na 3 krát nebude priložený uložený odtlačok prsta, sejf sa zablokuje na dobu 30 

sekúnd. Po uplynutí tejto doby, máte opäť tri pokusy na správne otvorenie sejfu.  

 

OTVORENIE SEJFU BIOTECH PRILOŽENÝM KĽÚČOM 

Odstráňte krytku zámku nachádzajúcu sa na pravej strane od čítačky prstov. 

Vložte niektorý z priložených núdzových kľúčov a otočte ním doľava, pričom súčasne 

otočte čítačkou doprava.  

Otočte núdzovým kľúčom späť doprava (do východiskovej pozície).  

Sejf je otvorený.  

 

ZATVORENIE SEJFU BIOTECH 

Otočte čítačkou v protismere hodinových ručičiek, doľava.  

Uistite sa, že sa dvere sejfu bezpečne zatvorili.  

 

VYMAZANIE VŠETKÝCH ODTLAČKOV PRSTOV 

Stlačte a podržte programovacie tlačidlo na vnútornej strane dverí minimálne 3 

sekundy, pokiaľ nezaznie krátky a dlhý zvukový signál.  

Pustite programovacie tlačidlo.  

Všetky uložené odtlačky prstov boli úspešne vymazané.  

 


