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NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA 
 
Základné údaje 
 
Vlastnosti trezora 
- snímač odtlačkov je technicky vyspelý produkt zohrávajúci vysokú úlohu 

v zvyšovaní bezpečnosti 
- použitie prsta namiesto kódu pre väčšie pohodlie obsluhy 
- možnosť zaregistrovať až 32 odtlačkov 
- konštruovaný pre solídnu odolnosť proti útoku rukou alebo náradím  

     
 
Uvedenie trezora do prevádzky 
 

a)   Odomknutie trezora 
V novom trezore nie sú založené batérie a na otvorenie nie je možné použiť kód ani 

snímač odtlačkov. Preto je potrebné trezor otvoriť núdzovým zámkom.  
Priloženým šesťhranným kľúčom odskrutkujte pozlátenú krytku. Pod ňou sa 

nachádza núdzový zámok. 
Vložte kľúč do zámku a otočte v smere hodinových ručičiek. Otočte madlo v smere 

hodinových ručičiek a otvorte trezor. 
Zložte kryt z držiaka batérií a založte 4ks batérií veľkosti AA. Dbajte pritom na ich 

správnu polaritu. Životnosť batérií pri bežnej prevádzke je približne jeden rok. 
Pri otvorených dverách overte správnu činnosť trezora. Zadajte užívateľský kód 

naprogramovaný od výrobcu „1234“ a stlačte kláves      . Pri správnej činnosti sa 
rozsvieti zelená kontrolka a zámok sa odblokuje. V prípade, že sa rozsvieti červená 
kontrolka batérie sú vybité a je potrebné ich vymeniť. 

 
 

 
 
b)   Zamknutie trezora 
Zatvorte dvere trezora a pootočením madla proti smeru hodinových ručičiek 

uzamknite trezor. Skontrolujte jeho bezpečné uzamknutie. 
 
Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov uschovajte núdzové kľúče na bezpečnom 
mieste mimo trezor! 
 

Registrácia nových odtlačkov prstov 
 
Stlačte krátko tlačidlo na vnútornej strane dverí. Vstup do režimu registrácie trezor 

signalizuje dvojitým pípnutím a rozsvietením snímača odtlačkov prstov na červeno.  
Priložte prst na snímač. Približne po jednej sekunde by malo nasledovať dlhé 

pípnutie nasledované krátkym, čo značí, že registrácia prebehla úspešne. 
Tri krátke pípnutia sprevádzané blikajúcimi kontrolkami signalizujú neúspešnú 

registráciu, vtedy je potrebné registráciu opakovať. 
Týmto postupom je možné zaregistrovať až 32 odtlačkov. 
 

 
Zmena užívateľského kódu 
 

Stlačte kláves „1“  a podržte ho asi 5 sekúnd, kým zelená kontrolka nezačne svietiť. 
Potom zadajte pôvodný kód a potvrďte stlačením klávesu          . 

 Po krátkom pípnutí zadajte nový (4-8 miestny) kód a potvrďte ho stlačením 
klávesu         . 

Znova zadajte nový kód a potvrďte ho stlačením klávesu      . Úspešnú zmenu 
kódu signalizuje dlhé pípnutie a rozsvietenie zelenej kontrolky. 
Aj po výmene batérií si elektronika pamätá naposledy zadané platné heslo. 
 
Odomknutie trezora 
 

a) Odomknutie trezora odtlačkom prsta  
Stlačte kláves        . Snímač odtlačkov sa rozsvieti na červeno. Teraz priložte prst 

na snímač. 
 Neskladajte prst, pokiaľ snímač nezhasne. Správne rozpoznanie je signalizované 

dlhým pípnutím a rozsvietením zelenej kontrolky. 
Otočte madlo v smere hodinových ručičiek a otvorte trezor. 

 
b) Odomknutie trezora zadaním kódu  
Zadajte kód a stlačte kláves        . Zadanie správneho kódu je signalizované dlhým 

pípnutím a rozsvietením zelenej kontrolky. 
Otočte madlo v smere hodinových ručičiek a otvorte trezor. 

 
Inicializácia a mazanie odtlačkov 
 

Stlačte tlačidlo na vnútornej strane dverí a držte ho stlačené. Po približne troch 
sekundách začne zelená kontrolka blikať (asi 12-krát). Po zaznení dlhého pípnutia 
môžete tlačidlo pustiť. Všetky zaregistrované odtlačky sú vymazané a trezor sa vrátil do 
výrobného nastavenia (kód „1234“). 
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Tipy pre zlepšenie spoľahlivosti rozpoznávania odtlačkov 
 
- umiestnite trezor tak, aby na snímač nedopadalo silné svetlo (slnko) 
- je vhodné, aby každý užívateľ mal zaregistrované 2-3 odtlačky 
- pre ženy a deti odporúčame použiť palec a prostredník 
- pritlačte prst primeranou silou 
- nie je dobré tlačiť príliš silno 
- ak je príliš suché počasie, skúste si dýchnuť na prsty, aby sa trocha navlhčili 
 
 

    
 
správne 
 
 
 

   
 
nesprávne ! 
 
 
 

 
Trezor okrem výmeny batérií nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Na čistenie 

používajte navlhčenú handričku. Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe. 
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PRED AKOUKOĽVEK MANIPULÁCIOU S TREZOROM 
SI NAJPRV POZORNE PREŠTUDUJTE CELÝ NÁVOD 

 
 
 

!!!   UPOZORNENIE   !!! 
 
 

NOVÉ HESLO SI DÔKLADNE ZAPAMÄTAJTE 
PRE ISTOTU SI HESLO AJ ZAPÍŠTE A STAROSTLIVO 

USCHOVAJTE NA BEZPEČNÉ MIESTO MIMO TREZOR 
 

MECHANICKÉ K ĽÚČE NA NÚDZOVÉ OTVORENIE TREZORA 
USCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE MIMO TREZOR 

 
VÝROBCA NEZABEZPE ČUJE NÁHRADNÉ K ĽÚČE 

 
 
 

 


