
Návod na obsluhu pre elektronický trezor „WallMatic“ 
 
!!POZOR:  Prosím prečítajte si pozorne tento návod predtým, než budete obsluhovať 
zámok, alebo budete nastavovať novú kombináciu. Pre poruchy funkčnosti 
podmienené buď chybným prepínaním, príp. použitím sily, alebo neodbornou 
manipuláciou nepreberáme zodpovednosť za vecné škody, ani za škody na majetku, 
ktoré napríklad vyplývajú z nepredpisového uzavierania sejfu. 
 
Pozor: Kľúče nikdy nenechávajte v trezore. 
 
1. Otvorenie trezoru 
 
Kvôli prvému otvoreniu trezoru zadajte kód daný v závode. Teraz stlačením písmena 
„B“ potvrďte svoje zadanie. Po potvrdení sa ozve krátke pípnutie a rozsvieti sa 
zelené svetlo. Otočte otočnú kľučku napravo, aby ste otvorili sejf (do 5 sekúnd). 
 
Blokovací čas chybného zadania: 
Pri chybnom zadaní sa ozvú tri signálové zvuky a rozsvieti sa žltá dióda LED. Teraz 
máte na zadanie správneho kódu ďalšie dva pokusy. Ak ste nesprávny kód zadali 
viac ako trikrát, elektronika sa na 20 sekúnd zablokuje. Počas trvania tohto 
blokovacieho času zámok nereaguje na žiadne zadávanie. 
 
2. Naprogramovanie kódu 
 
1. Otvorte sejf. 
2. Stlačte červené tlačidlo (na vnútornej strane dverí pri závesoch). 
3. Ozvú sa tri signálové zvuky a rozsvieti sa žltá dióda LED. Máte 20 sekúnd na 

začatie programovania. 
4. Zadajte vami požadovanú kombináciu (najmenej tri číslice, max. osem číslic) a 

zadanie potvrďte tlačidlom „B“. 
5. Po potvrdení kombinácie tlačidlom „B“ sa rozsvieti zelená dióda LED a 

zobrazuje, že sa programovanie úspešne skončilo. 
 
3. Varovanie pre batériu 
 
Ak je napätie batérie príliš nízke, okamžite vás bude vystríhať červené svetlo. 
Na testovanie batérie zadajte svoj osobný kód, aby ste otvorili dvere. Ak je napätie 
batérie príliš nízke, znova sa rozsvieti červené svetlo. Ak sa však nič nestane, sú 
batérie v poriadku. 
 
4. Osadenie novej batérie 
 
Trezor potrebuje 4 kusy 1,5-voltových batérií. 
Trezor otvorte. Odstráňte kryt batérií vo vnútri trezoru a vložte tam nové batérie. 
Teraz musíte znovu naprogramovať kód  (pozri bod 2). 
Odporúčame vám používať len alkalické batérie. 
 



5. MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE  
 
Vo váš prospech sme do trezoru zabudovali mechanický systém núdzového 
otvárania. Ak zabudnete alebo založíte svoj kód, odstráňte etiketu vľavo vedľa 
klávesnice. Za ňou nájdete skrutku, ktorú musíte odstrániť. Teraz odstráňte kryt 
klávesnice. Zasuňte kľúč núdzového otvárania a otočte ním nadoraz doľava, teraz 
môžete trezor otvoriť prostredníctvom otočnej kľučky. 
 


