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Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku
SAFETRONICS – trezory typu E (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)
Základné informácie
• trezor musí byť pri transporte a prenášaní vždy v uzamknutom stave
• každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované bliknutím zelenej LED „OK“
• trezor sa otvára zadaním platného kódu na klávesnici a stlačením klávesu ENTER
• po zadaní platného kódu a jeho potvrdení sa na dobu 5 sekúnd odblokuje mechanizmus zámku, čo je indikované svietením zelenej
LED „OK“
• časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné začať kód zadávať
odznova
• trezor umožňuje naprogramovať jeden užívateľský kód
• užívateľský kód naprogramovaný od výrobcu je šesťmiestny kód „000000“
• nový kód môže mať najmenej jednu a najviac osem číslic
• zadaný kód sa vždy musí potvrdiť stlačením klávesu ENTER
• slabé batérie sú indikované rozsvietením žltej LED „BATT“, vybité batérie blikaním žltej LED „BATT“
Odomknutie trezora
• trezor odomknúť navolením platného užívateľského kódu (od výrobcu je to kód „000000“), každé stlačenie klávesu je signalizované bliknutím LED a pípnutím
• kód potvrdiť stlačením klávesu ENTER, bzučiak zahrá melódiu, na 5 sekúnd sa rozsvieti zelená LED „OK“, súčasne na rovnakú
dobu elektromagnet uvoľní zámok
• počas tejto doby pootočením madla na dverách trezora v smere hodinových ručičiek (v smere šípky OPEN) odomknúť a otvoriť
dvere trezora
Uzamknutie trezora
• zatvoriť dvere trezora až na doraz
• pootočiť madlo proti smeru hodinových ručičiek (v smere šípky CLOSE)
• trezor sa uzamkne a zámkový mechanizmus sa automaticky zablokuje
Zadanie nového užívateľského kódu
• pri otvorených dverách trezora stlačiť červené tlačidlo na vnútornej strane dverí trezora
• bzučiak zahrá melódiu CODE, zelená LED trikrát blikne, potom zostane svietiť a elektronika začne „vrčať“, čím signalizuje, že je
v režime zadávania nového kódu
• zadať nový, maximálne 8-miestny užívateľský kód (každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované pípnutím bzučiaka a krátkodobým zhasnutím zelenej LED) a potvrdiť ho stlačením ENTER
• bzučiak zahrá melódiu OK, čím signalizuje úspešné zadanie nového kódu
• pri zlom zadaní nového kódu sa rozsvieti červená LE a bzučiak zahrá melódiu ERROR (kód zostane nezmenený)
• časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné postup zadania
užívateľského kódu začať odznova
• pri otvorených dverách skontrolovať platnosť nového kódu jeho opätovným zadaním a stlačením klávesu ENTER
• bzučiak musí zahrať melódiu a na 5 sekúnd sa musí rozsvietiť zelená LED „OK“
Zablokovanie zadávania kódu pri odomykaní trezora
• po zadaní neplatného kódu pri odomykaní trezora sa rozsvieti červená LED, bzučiak zahrá melódiu ERROR a zámok trezora
zostane zablokovaný
• po trojnásobnom zadaní neplatného kódu (napríklad pri pokuse otvoriť trezor osobou, ktorá nepozná platný kód) sa elektronika na
dobu cca 10 minút zablokuje
• na stlačenie ľubovoľného klávesu elektronika reaguje rozsvietením červenej LED zahraním melódie HOLD
• trezor neumožní zadanie ďalšieho kódu, až kým neuplynie doba, počas ktorej je trezor blokovaný
Kontrola stavu batérií a ich výmena
• pri každom odomykaní elektronika automaticky testuje stav batérií
• ak sa pri odomykaní trezora rozsvieti žltá LED „BATT“, batérie trezora sú už slabé
• ak sa pri odomykaní trezora rozbliká žltá LED „BATT“, sú už batérie v trezore vybité a je potrebné ich čo najskôr vymeniť
• pri otvorených dverách zložte kryt držiaka batérií umiestneného na vnútornej strane dverí trezora
• vyberte opotrebované batérie a nahraďte ich novými – dodržte správnu polaritu – je vyznačená v držiaku batérií
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• na výmenu použite 4 ks alkalických batérií 1,5 V veľkosti AA
• aj po výmene batérií si elektronika pamätá naposledy zadaný platný kód
• opotrebované batérie odovzdajte do separovaného zberu
Núdzové odomknutie trezora
• trezor je možné v prípade vybitých batérií otvoriť pomocou 9V alkalickej batérie typu 6LR61 (nie sú súčasťou dodávky)
• batériu priložiť ku kontaktným plôškam na klávesnici (dodržať správnu polaritu) tak, aby kontakty batérie zapadli do otvorov v klávesnici
• pri ďalšej manipulácii s trezorom batériu mierne pritláčať ku klávesnici, aby bol zaistený spoľahlivý kontakt (dôležitý pre správnu
funkciu elektroniky)
• elektronika trojitým rozsvietením všetkých troch LED a zahraním melódie HELLO oznámi aktívny stavZadať platný kód a otočením
madla odomknúť dvere trezora, odtiahnuť batériu od klávesnice
• otvoriť dvere trezora a zložiť kryt držiaka batérií na vnútornej strane dverí trezora
• vybrať staré batérie a nahradiť ich novými (viď odsek 6)
• preskúšať funkčnosť elektroniky pri otvorených dverách trezora

V prípade potreby sme pre Vás nonstop na tel. čísle 0905 926 822.
Poznámka:
Naša spoločnosť nepreberá žiadnu záruku za zlyhanie spôsobené nesprávnym preprogramovaním alebo použitím nenáležitej sily alebo nesprávneho zaobchádzania, ani v prípade poškodenia vlastníctva alebo majetku, ktoré bolo napríklad
spôsobené nesprávnym uzavretím trezora.
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