
Návod na obsluhu zámku na odtlačok prsta GunMaster XL 

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 

Vložte jeden z dvoch priložených núdzových kľúčov a otočte doľava. 

Otočte kľúčom späť do východiskovej pozície.  

Vyberte kľúč.  

Odstráňte kryt batérie z vnútornej strany dverí produktu GunMaster XL. 

Vložte do vnútra celkovo 4 x1,5V AA alkalické batérie (pozor na správnu polaritu). 

Upozornenie: Prosíme, nevkladajte do vnútra sejfu GunMaster XL núdzové kľúče. 

Slúžia pre núdzové otvorenie sejfu a taktiež aj na otvorenie sejfu pre prípad vybitia 

batérií. V prípade, že ich uzamknete do vnútra sejfu, nebude ho možné otvoriť vo 

vyššie uvedených prípadoch.  

Upozornenie: Nepoužívajte znovu nabíjateľné batérie, prípadne nie alkalické 

batérie. Používajte vždy iba nové batérie, taktiež nepoužívajte kombináciu starých 

a nových batérii.  

Priestor pre umiestnenie batérií sa nachádza na vnútornej strane dverí sejfu. 

 

NASTAVENIE KÓDU PRE GUNMASTER XL 

Stlačte a podržte programovacie tlačidlo (nájdete ho na vnútornej strane dverí, blízko 

priestoru pre uloženie batérií). Držte tlačidlo tak dlho, pokiaľ nebudete počuť dvojité 

pípnutie a zelené svetlo.  

Pustite programovacie tlačidlo.  

Budete počuť krátky zvukový signál a jednotlivé tlačidlá sa sfarbia do zeleno-modra. 

Teraz je sejf GunMaster XL pripravený na naprogramovanie.  

Nastavte 4-miestny kód. Zároveň budete počuť zvukový signál a tlačidlá zasvietia na 

zeleno.  

Opäť zopakujte kombináciu 4-miestneho kódu. Budete opäť počuť dvojitý zvukový 

signál a tlačidlá stratia svoje farebné podsvietenie (zhasnú).  

Kód pre sejf GunMaster XL bol naprogramovaný a nastavený.  

V prípade, že počas nastavovania kódu budete počuť 5 krát akustický signál, niečo 

sa nepodarilo. Prosíme, opakujte celý postup opäť.  



NASTAVENIE ODTLAČKU PRSTA (možno nastaviť až 20 odtlačkov) 

Stlačte a podržte programovacie tlačidlo na vnútornej strane dverí. Následne pustite 

programovacie tlačidlo.  

Budete počuť zvukový signál a tlačidlá budú mať zelenú / modrú farbu.  

Teraz môžete niekoľkokrát priložiť požadovaný prst k čítačke odtlačkov prsta. Budete 

počuť dvojitý zvukový signál a tlačidlá sa sfarbia nazeleno.  

Odtlačok prsta bol nastavený.  

V prípade, že chcete pridať ďalšie odtlačky prstov, postup opakujte.  

V prípade, že budete počas nastavovania počuť 5 krát pípnutie, došlo k chybe. 

Prosíme, opakujte celý proces opäť.  

 

VYMAZANIE VŠETKÝCH ODTLAČKOV PRSTOV 

Stlačte a podržte programovacie tlačidlo, ktoré sa nachádza na vnútornej strane 

dverí sejfu GunMaster XL. Budete počuť dvojitý zvukový signál a tlačidlá budú 

zelené.  

Následne opäť stlačte programovacie tlačidlo, pokiaľ opäť nezaznie zvukový signál 

a tlačidlá sa sfarbia na zeleno.  

Pustite programovacie tlačidlo.  

Všetky nahrané odtlačky prstov boli vymazané.  

 

OTVORENIE GUNMASTER XL POMOCOU KÓDU 

Zadajte 4-miestny kód, ktorý ste naprogramovali.  

Tlačidlá sa rozsvietia na zeleno.  

Sejf GunMaster je otvorený.  

Upozornenie: V prípade, že zadáte nesprávny kód celkovo 3 krát, zaznie 5 krát 

zvukové znamenie. Následne sa rozozvučí po dobu 60 sekúnd zvukový alarm, a po 

dobu ďalších 2 minút nebude možné opätovne zadať kód.  

 

OTVORENIE GUNMASTER XL POMOCOU ODTLAČKU PRSTA 

Stlačte jedno z tlačidiel.  

Priložte prst, ktorý je nahraný v pamäti sejfu k čítačke.  

Tlačidlá zasvietia na zeleno a budete počuť krátky zvukový signál.  

Sejf GunMaster XL je otvorený.  

 



OTVORENIE GUNMASTER XL POMOCOU NÚDZOVÉHO KĽÚČA 

Vložte jeden z dvoch núdzových kľúčov a otočte ním doprava.  

Otočte kľúčom späť do východiskovej pozície.  

Odstráňte kľúč.  

 

DEAKTIVÁCIA ZVUKOVÉHO ALARMU 

Stlačte a podržte prvé tlačidlo sejfu GunMaster XL.  

Zaznie zvukový signál a tlačidlá zasvietia na zeleno.  

Podržte tlačidlo až pokiaľ všetky zelené tlačidlá nezhasnú.  

Teraz je zvukový alarm deaktivovaný.  

 

AKTIVÁCIA ZVUKOVÉHO ALARMU 

Stlačte a podržte prvé tlačidlo sejfu GunMaster XL.  

Zaznie zvukový signál a tlačidlá zasvietia na zeleno.  

Podržte tlačidlo až pokiaľ všetky zelené tlačidlá nezhasnú a nezaznie zvukový signál.  

Teraz je zvukový alarm aktivovaný.  

 

AKTIVÁCIA ALARMU VIBROVANÍM  

Stlačte a podržte štvrté tlačidlo sejfu GunMaster XL. 

Zaznie zvukový signál a tlačidlá zasvietia na zeleno.  

Podržte tlačidlo pokiaľ všetky ostatné tlačidlá zasvietia na modro a to 5 krát 

a nezaznie zvukový signál.  

Teraz je alarm vibrovaním aktívny.  

Upozornenie: V prípade, ak je aktivovaný alarm vibrovaním, alarm sa spustí vždy, 

keď je sejfom GunMaster XL zatrasené alebo chcete sejf GunMaster XL otvoriť 

núdzovým kľúčom. Alarm môžete vypnúť zadaním 4-miestneho kódu. Po tom, 

ako sa alarm spustí, je nutné ho opätovne re-aktivovať.  

  


