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Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku
SAFETRONICS – trezory typu ME (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Pred použitím trezora nenechávajte kľúče vo vnútornom priestore trezora a postupujte dôkladne podľa návodu!
Kľúče použijete na núdzové otvorenie trezora v prípade, ak zabudnete kód, nastane porucha elektroniky alebo
sa vyčerpajú batérie. Kľúče uschovajte na bezpečnom mieste mimo trezora! V prípade straty kľúčov výrobca
trezora nezabezpečuje náhradné kľúče!
Základné informácie
• trezor sa otvára zadaním platného šesťmiestneho kódu na klávesnici
• prijatie platného kódu trezor potvrdí krátkym zvukovým signálom a rozsvietením zelenej LED diódy
• jednotlivé stavy trezora sú oznamované krátkymi melódiami a blikaním LED diód
• trezor sa dodáva v uzamknutom stave s navoleným výrobným kódom  “0 0 0 0 0 0“
• aktivácia trezora je vykonaná už u výrobcu s navolením výrobného kódu a jeho uložením do pamäte
• pri výmene batérií je nutné počkať minimálne 2 minúty medzi vybratím starých batérií a vložením nových batérií
• po výmene batérií sa trezor ohlási signalizáciou aktivácie trezora – trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a zahraním
melódie “HELLO“
• Váš aktuálny kód ostáva aj po výmene batérií platný, uchováva sa v pamäti EEPROM
Prvé odomknutie trezora
• trezor odomknete navolením výrobného kódu “0 0 0 0 0 0“, každé stlačenie klávesy je akusticky signalizované
• po navolení kódu sa rozsvieti zelená LED dióda, zaznie zvukový signál a zámok trezora sa na dobu troch sekúnd odblokuje
• počas tejto doby pootočením madla zámku doprava na doraz odomknite zámok trezora
Zmena (resp. voľba nového kódu)
• voľba nového kódu resp. zmena starého kódu je možná len pri otvorených dverách trezora (madlo je pootočené doprava na doraz)
• zadajte starý (posledný) prístupový kód, zámok musí byť v polohe odomknutý (madlo je otočené doprava na doraz), zelená LED
dióda sa rozsvieti
• zadajte nový 6-miestny kód stláčaním ľubovoľných číslicových kláves okrem ENTER a CLEAR, každé platné stlačenie klávesy je
signalizované zvukovým signálom a blikaním zelenej LED diódy
• potvrďte zapamätanie nového kódu klávesou ENTER, úspešné zadanie nového 6-miestneho kódu a jeho zapamätanie elektronika
trezora potvrdí zahraním melódie “NEW CODE“ a zhasnutím zelenej LED diódy
• ak ste sa pri zadávaní kódu pomýlili, môžete stlačením klávesy CLEAR pred zadaním celého kódu zrušiť všetky dovtedy zadané
číslice a zadávanie kódu začať odznova
• časový interval medzi stláčaním jednotlivých kláves pri zadávaní kódu môže byť maximálne 6 sekúnd, po uplynutí 6 sekúnd sa
krátkodobo rozsvieti červená LED dióda, trezor vydá krátky zvukový signál a zadávanie kódu sa zruší (v platnosti zostáva starý
prístupový kód)
• po uplynutí tejto doby môžete pokračovať znovu v zadávaní nového kódu podľa bodu 3 od začiatku
Uzamknutie trezora
• zatvorte dvere trezora a pootočte madlo zámku doľava až na doraz, nastane automatické uzamknutie zámku (zablokovanie uzatváracieho mechanizmu)
• pokusom o pootočenie madla vľavo a vpravo sa uistíte o správnom uzamknutí trezora
• trezor je uzamknutý, odomknutie trezora je možné iba platným kódom alebo núdzovými kľúčmi
Odomknutie trezora
• trezor sa odomyká zadaním platného 6-miestneho prístupového kódu
• každé zadanie číslice kódu (stlačenie klávesy) je akusticky signalizované
• po zadaní poslednej číslice sa automaticky kontroluje jeho správnosť
• ak je kód správny, trezor zahrá melódiu “OPEN“, rozsvieti sa zelená LED dióda a elektromechanický zámok trezora sa odblokuje
AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822
www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!

EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
NON STOP 0905 926 822
eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk
• pootočením madla zámku doprava na doraz trezor odomknite a otvorte dvere trezora
• elektromechanický zámok je aktívny 3 sekundy, ak do tohto intervalu nedôjde k jeho odomknutiu (pootočením madla zámku doprava), zámok trezora sa automaticky znovu uzamkne
• ak je kód zadaný s chybou, rozsvieti sa na 3 sekundy červená LED dióda a zaznie melódia “ERROR“
• po troch neúspešných pokusoch trezor prejde do stavu HOLD a elektronika je zablokovaná na dobu 10 minút, počas ktorej nie je
možné zadávať kód na odomknutie trezora (trezor je možné otvoriť iba núdzovým kľúčom)
• na stlačenie ľubovoľnej klávesy počas stavu blokovania trezor reaguje rozsvietením červenej LED diódy na dobu 3 sekúnd a zahraním melódie “HOLD“
• po uplynutí 10 minút je možné znova začať zadávať platný kód na otvorenie trezora
• ak počas otvárania elektromechanického zámku elektronika trezora zistí, že batérie trezora sú vyčerpané, upozorní užívateľa na
nutnosť výmeny batérií zahraním melódie “ERROR“ a rozsvietením oranžovej LED diódy
Núdzové otvorenie trezora
• v prípade zabudnutia číselného kódu, vyčerpania batérií alebo poruchy riadiacej elektroniky trezora sa trezor môže otvoriť mechanickým núdzovým kľúčom
• po zasunutí kľúča a jeho pootočení doprava sa odblokuje elektromechanický zámok, čím umožní jeho odomknutie pootočením
madla zámku doprava na doraz
Kontrola stavu batérií
• výrobca odporúča kontrolu stavu batérií v intervale raz za polrok od nákupu trezora
• stav batérií sa zisťuje stlačením klávesy ENTER pri zamknutom trezore
• ak je kapacita batérií dostatočná, elektronika ju signalizuje trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a zahraním melódie
“HELLO“
• ak sú batérie trezora staré a vyčerpané, elektronika upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraním melódie “ERROR“
a rozsvietením oranžovej LED diódy
• v trezore sú použité 4 ks 1,5 V alkalických batérií typu C, na výmenu použite výlučne nové a kvalitné alkalické batérie
(nie nabíjateľné) rovnakého typu!
• výrobca trezora neručí za predčasné vyčerpanie batérií, ak použijete iný než predpísaný typ batérií
• staré batérie odovzdajte do separovaného zberu
Poruchové stavy
• trezor sa môže dostať do dvoch poruchových stavov, počas ktorých je zablokovaný a na každé stlačenie ľubovoľnej klávesy reaguje melódiou “ERROR“ a jedným alebo dvoma bliknutiami červenej LED diódy:
Poruchový stav 1:
• do poruchového stavu 1 sa trezor dostane, ak zopne kontakt zámku bez toho, aby trezor aktivoval elektromagnet
• pre odstránenie poruchového stavu 1 zadajte správny kód pri odomknutom stave zámku
Poruchový stav 2:
• do poruchového stavu 2 sa trezor dostane pri poruche pamäte EEPROM
• pre odstránenie poruchového stavu 2 je nutný servisný zásah!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený  v tomto návode.
Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.
UPOZORNENIA
• Ak sa počas prevádzky objavia iné signály a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na
predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, prípadne volajte NON STOP 0905 926 822.
• Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite
dvere trezoru.
• Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto
častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu
mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.
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