
NÁVOD NA POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO TREZORU DAGOBERT 
 

 

VŠEOBECNÉ  
Každé zmáčknutí tlačítka spustí krátký zvukový signál. Odstup mezi dvěma stisky tlačítek nesmí překročit 

20 sekund. 

 

Zahájení provozu 

Při prvním otevření trezoru postupujte následovně: 

 

1. Odstraňte kryt mezi otáčecí rukojetí a klávesnicí. 

2. Zasuňte klíč a otočte doleva až nadoraz. 

3. Nyní vložte 4 baterie 1,5 V AA (není součástí dodávky). 

 

PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU: 
Před použitím je z bezpečnostních důvodů nutné zadání Vašeho osobního kódu, t.j. kód nastavený 

výrobcem se nesmí používat! Dříve než toto jednoduché programování provedete, zvolte si svůj kód. 

Nepoužívejte osobní údaje jako např. datum narození anebo jiné údaje, které by bylo možné na základě 

poznatků o Vaší osobě zneužít. Uložte kód i klíče tak, aby byly přístupné jen Vám. 

Nenechávejte nouzový klíč v žádném případě ve schránce.  
 

1. Otevřít schránku. 

2. Stlačte červený knoflík (vnitřní strana dveří u závěsu). 

3. Zaznějí tři zvukové signály, a žlutá LED se rozsvítí. Máte 20 sekund na zahájení programování. 

4. Zadejte Vámi žádanou kombinaci (min. tři čísla, max. čtyři) a zadání potvrd‘te tlačítkem „B“. 

5. Po potvrzení kombinace tlačítkem „B“ zasvítí zelená LED a ukáže, že bylo programování správně 

provedeno. 

 

OTEVŘENÍ SEJFU: 
1. Zadejte Vámi nastavený kód a potvrďte ho tlačítkem „B“. 

2. Zelená LED svítí a Vy máte 5 sekund na otevření trezoru. 

3. Potočte otočnou rukojetí vpravo, abyste schránku mohli otevřít. 

 

 

BLOKOVACÍ ČAS PŘI CHYBNÉM ZADÁNÍ: 
Při chybném zadání zaznějí tři zvukové signály a rozsvítí se žlutá LED. Máte tedy ještě dva další pokusy 

pro zadání správného kódu. V případě, že jste nesprávný kód zadali víc jak třikrát, blokuje elektronika 20 

sekund. Po tuto dobu nereaguje zámek na žádné zadání. 

 

MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ: 
V případě, že jste kód zapomněli, anebo jsou vybité baterie, postupujte následovně: 

1. Odstraňte kryt mezi otočnou rukojetí a tlačítkami. 

2. Vsuňte nouzový klíč a otočte ho vpravo. 

3. Otevřete trezor jako jindy. 

 

VÝMĚNA BATERIE: 
Odsuňte kryt pro baterii vlevo a vyjměte baterii. 
 


