
 

                      
Návod k obsluze  
Elektronického zámku-Trendy 
 
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. 
 
VŠEOBECNÉ: Veškerou činnost tlačítek potvrdí bliknutí červené diody a krátký tón. Maximální interval mezi dvěma 
činnostmi nesmí přesáhnout sedm vteřin. V opačném případě se původní volba vymaže. 
 
1. OTEVŘENÍ SEJFU PO DORUČENÍ 

 
1.1. Z otvoru na nouzový klíč odstraňte plastový kryt.  

 
1.2. Vložte nouzový klíč a otočte jím doleva. 
 
1.3. Otočením rukojeti vlevo sejf otevřete. 
 
1.4. Nouzový klíč otočte nazpět do původní polohy a vytáhněte jej. 
  
1.5. Otevřete plastové víčko na vnitřní straně dveří, vložíte baterie.  
 
1.6. Vložte 4 ks baterií 1,5 V AA a dbejte na jejich správné uložení.  
 
1.7. Spustí se automatický test elektroniky, během tohoto procesu se na obrazovce objeví "0", zabliká třikrát červená 

světelná dioda a uslyšíte tři zvukové signály.  
 
1.8. Po úspěšném dokončení testu se na obrazovce objeví hlášení "GOOD".  
 
2. OTEVŘENÍ SEJFU PO VLOŢENÍ BATERIÍ 
Při prvním otevírání sejfu s elektronickým zámkem stiskněte tlačítko "START".  Na obrazovce se objeví "-------". Nyní 
zadejte jednu z následujících kombinací: a) 1-2 -3-4 (Uživatelský kód) anebo b) 1-2-3-4-5-6 (univerzální Mastercode) a 
znova jej potvrďte stiskem tlačítka "START". Teď zazní dva krátké zvukové signály a následně na to zabliká zelená 
světelná dioda. Na obrazovce se objeví hlášení "OPEN". Otočte rukojetí vpravo a do 5 vteřin se sejf bezpečně otevře. 
 
3. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU  
Pozor: u tohoto sejfu lze naprogramovat dva kódy (Usercode a Mastercode). Pro vlastní bezpečnost doporučujeme 
naprogramovat tyto kódy ihned po prvním otevření sejfu.  
 
Programování a změna uţivatelského kódu (Usercode)   
 
• Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří). Na obrazovce se objeví "-- - - - - - ", zabliká červená 
světelná dioda a zazní jeden zvukový signál. Nyní máte sedm vteřin na zadání nového kódu.  
• Vložte kód (z bezpečnostních důvodů musí mít kód nejméně 3 číslice ale maximálně 8 číslic). Stiskem tlačítka 
“START” kód potvrdíte. Na obrazovce se objeví "IN", zazní zvukový signál a zabliká červená dioda. Rovněž se na dvě 
vteřiny objeví na obrazovce Váš nový kód.  
• Pokud zvolíte 8 číslic, nemusíte už stisknout tlačítko "START". Naprogramování nového kódu proběhne automaticky.  
• Změna Vašeho uživatelského kódu byla úspěšně dokončena.  
 



Programování a změna univerzálního ochranného kódu (Mastercode)  
 
• Stiskněte tlačítko "START" a dvakrát "0"( "00"). Pak stiskněte červené tlačítko, které najdete uvnitř sejfu (na zadní 
straně dveří). Na obrazovce s eobjeví "------".  
• Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů musí mít kód nejméně 3 číslice ale maximálně 8 číslic). Stiskem tlačítka 
“START” kód potvrdíte. Na obrazovce se objeví "IN", zazní zvukový signál a zabliká červená dioda. Rovněž se na dvě 
vteřiny objeví na obrazovce Váš nový kód.  
• Pokud zvolíte 8 číslic, nemusíte už stisknout tlačítko "START". Naprogramování nového kódu proběhne automaticky.  
• Změna Vašeho ochranného kódu byla úspěšně dokončena.  
 
4. NESPRÁVNÝ KÓD  
 
Pokud zadáte nesprávný kód, zabliká třikrát červená světelná dioda a zazní tři zvukové signály. V takovém případě 
máte ještě dvě další možnosti k zadání správného kódu. Po zadání tří nesprávných kódů se elektronický zámek vypne. 
Přibližně tři minuty nebude reagovat na žádné tlačítko. Po třech minutách máte další tři pokusy na zadání správného 
kódu. 
 
5. SLABÉ BATERIE 
Zkoušku napětí v bateriích spustíte stiskem tlačítka "START". Pokud symbol baterií ukazuje, že jsou vybité, měli byste 
je ihned vyměnit (viz kontrolní bod 1.5). 
 
 
6. MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTVÍRÁNÍ  

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

 

6.1 Otevřete kryt nouzového zámku (vpravo na rukojeti).  

 

6.2 Vložte jeden z dodaných nouzových klíčů a otočte jím doleva.  

 
6.3 Rukojetí otočte směrem doprava.  
 
6.4 Nyní je sejf otevřený.  
 

UPOZORNĚNÍ: Váš nový sejf ani jeho obsah NEJSOU automaticky pojištěné.  
 
Baterie nejsou součástí dodávky sejfu!!! 
 


