Trezor s elektronickým zámkem Serie Tiger
Návod k obsluze elektronického zámku EG
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1. Přehled funkcí elektronického zámku EG :

- Akustický signál při stisku klávesy
- Otevírací kód
- Skrytý zámek pro nouzové otevření

2. Důležité pokyny pro obsluhu:
Než začnete zámek používat, přečtěte s i pozorně návod k obsluze. Nepřejímáme žádnou
zodpovědnost za škody vzniklé provozem trezoru. Klíč pro nouzové otevření uložte na
bezpečném místě, ale ne přímo v trezoru!!!
3. Uvedení do provozu:
Při prvním otevření odstraňte pomocí plochého šroubováku plastový kryt otvoru pro nouzový
klíč vedle klávesnice.

Vložte klíč pro nouzové otevření do zámku a otočte o 90° proti směru hodinových ručiček až
na doraz. Otočte otvíracím madlem o 90° až na doraz po směru hodinových ručiček a
otevřete dveře trezoru. Otevřete bateriovou schránku na vnitřní straně dveří trezoru a vložte
přiložené alkalické baterie do bateriového držáku. Dejte pozor na správnou polaritu
vkládaných baterií. Uzavřete bateriový kryt. Nyní zavřete dveře, otočte otvíracím madlem
proti směru hodinových ručiček. Otočte klíčem pro nouzové otevření o 90° po směru

hodinových ručiček a vraťte zpět plastový kryt zakrývající otvor pro nouzový klíč. Po
nastavení elektronického otevíracího kódu bude trezor připraven k použití.

4. Nastavení otevíracího kódu:
Otevřete trezor a stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně trezorových dveří. Ozve se
pípnutí a na klávesnici se rozsvítí žlutá LED. Zadejte nový 3 až 8 místný kód –doporučuje se
čtyřmístný kód. Stiskem klávesy „#“ potvrďte nastavení, zámek pípnutím signalizuje, že je
nastaven nový kód. Žlutá LED zhasne.

5a. Otevření trezoru:
Zadejte otevírací kód, každý stisk klávesy je signalizován pípnutím. Celé zadání kódu
potvrďte stiskem klávesy „#“. Zámek opět pípne a na klávesnici se rozsvítí zelená LED.
Nyní je nutno do 5 sekund otočit otvíracím madlem o 90° po směru hodinových ručiček.
Při zadání špatného kódu zámek 5x pípne a žlutá LED bliká. Zadejte znovu správný kód.
Po třetím chybném zadání kódu se zámek na 30 sekund zablokuje, žlutá LED bliká a krátce
píská jednotlivými tóny. Po uplynutí této blokace je možno zkusit opět 3x zadat kód.
Upozornění!!! Po dalším trojitém chybném zadání kódu se zámek zablokuje na 5 minut.

5b. Zamknutí trezoru:
Zavřete dveře trezoru, otočte otvíracím madlem o 90° proti směru hodinových ručiček.
Neotáčejte otvíracím madlem násilím (např. při nedostatečně zavřeném trezoru), může dojít
k poruše závorového mechanismu.

6. Nouzové otevření trezoru:
V případě zapomenutí kódu nebo při technické závadě elektronického zámku je možno otevřít
trezor pomocí nouzového klíče. Odstraňte kryt vedle klávesnice, vložte klíč pro nouzové
otevření do zámku a otočte o 90° proti směru hodinových ručiček až na doraz. Nyní otočte
otvíracím madlem o 90° po směru hodinových ručiček. Po nouzovém otevření není dále
možno trezor otevírat pomocí kódu. Nový kód je třeba znovu nastavit.

7. Výměna baterií:
Trezor hlásí slabé baterie současným rozsvícením zelené a červené LED. Otevřete schránku
na baterie a baterie vyměňte.
Upozornění: Používejte výhradně alkalické baterie, ne AKU. Cca jednu hodinu po vyjmutí
baterií se zámek vynuluje – je nutno znovu nastavit otevírací kód.

8. Ukotvení trezoru:
Trezor je možno ukotvit pro zvýšení bezpečnosti pomocí 4 šroubů do zdi nebo do podlahy.
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