
Pokyny k použití elektronického sejfu – model „SPEEDY“ 
 

 

!!POZOR!!:  Než začnete se zámkem pracovat anebo se pokusíte vložit novou kombinaci čísel, 

pročtěte si prosím pozorně tyto pokyny k obsluze. Nebudeme přebírat žádnou zodpovědnost za 

poruchy funkčnosti způsobené nesprávným přepínáním anebo použitím násilí, ani za případné 

znehodnocení či majetkovou ztrátu.  

Všeobecná poznámka:  

Činnost kteréhokoliv z tlačítek potvrzuje krátký tón. Maximální povolený interval mezi stiskem 

tlačítek je 10 vteřin.  V opačném případě se původní vstup vymaže. Jakmile zablikají zelené a 

červené světlo současně, je třeba ihned vyměnit baterie.  

 

1. Otevření sejfu po doručení: 
1.1. Odstraňte plastový kryt mezi klikou a klávesnicí.  
1.2.  Vložte nouzový klíč (náhradní klíč) a otočte jím doleva.  
1.3.  Otočením kliky doprava sejf otevřete.  
1.4. Otočte nouzový (náhradní) klíč původní výchozí polohy a vytáhněte jej.  
1.5. Otevřete plastové víčko na vnitřní straně dveří a vložte baterie.  
1.6. Vložte 4 ks baterií 1,5 V AA, dbejte na jejich správné uložení. Po správném vložení baterií 

zazní jeden zvukový signál.  
1.7. Nakonec plastové víčko zavřete. 

 

2. Naprogramování kódu: 
Pozor: u tohoto sejfu lze naprogramovat dva kódy (Usercode a Mastercode). Pro vlastní 

bezpečnost doporučujeme naprogramovat tyto kódy ihned po prvním otevření sejfu.  

 

Nouzový (náhradní) klíč nikdy nenechávejte uvnitř sejfu.  

 
Programování uživatelského kódu - USER CODE / změna uživatelského kódu USER CODE 
 Otevřete sejf. 
 Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří, blízko pantů). 
 Vložte kód (z bezpečnostních důvodů musí mít kód nejméně 3 číslice ale maximálně 8 

číslic). Stiskem tlačítka “A” kód potvrdíte.  
 Po správném naprogramování zazní 2x zvukový signál. 
 Změna vašeho USER CODE je úspěšně dokončena. 

 

 Programování MASTER CODE / změna MASTER CODE   
 Otevřete sejf. 
 Stlačte 2x tlačítko „0“ („00“).  



 Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří, blízko pantů). 
 Vložte kód (z bezpečnostních důvodů musí mít kód nejméně 3 číslice a maximálně 8 

číslic). Stiskem tlačítka “A” kód potvrdíte.  
 Po správném naprogramování zazní 2x zvukový signál. 
 Změna vašeho MASTER CODE je úspěšně dokončena. 

 

3. Otevření sejfu: 
 Vložte svůj univerzální kód Master anebo uživatelský kód User Code a potvrďte jej stiskem 

tlačítka „B“. 
 Pokud je kód správný, zabliká zelené světlo. Teď máte 5 vteřin na otevření sejfu za pomocí 

kliky.  
 

4. Nesprávný kód: 
Na vložení správného kódu máte 3 pokusy. PO zadání 3 nesprávných kódů se elektronický 

zámek zablokuje. PO dobu 2 minut nebude reagovat na stisk žádného z tlačítek. Po uplynutí 

doby 2 minut máte další 3 pokusy na zadání správného kódu.  

 

5. Mechanické nouzové otvírání 
 

V případě, že jste zapomněli kód, anebo pokud jsou baterie vybité, postupujte následovně:  

5.1  Otevřete kryt nouzového zámku mezi klávesnicí a klikou.  

5.2  Vložte jeden z dodaných nouzových (náhradních) klíčů a otočte jím doleva.  

5.3  Otočte kliku na dveřích směrem doprava.  

5.4  Nyní je sejf otevřený. 

 

6. VÝMĚNA BATERIÍ:  

6.1  Otevřete plastový kryt baterií na zadní straně dveří.  

6.2  Vyměňte 4 ks. 1,5 V AA baterií a dbejte na jejich správné uložení. 

Upozornění: 
Baterie nejsou součástí dodávky sejfu!!! 
 


