
NÁVOD NA POUŽITÍ PRO ELEKTRONICKÝ TREZOR 

MOD. Atlantis 1 

!! POZOR: Přečtěte si prosím pozorně tento návod, s k ů r jako použijte zámek nebo 

nastavíte novou číselnou kombinaci. My neprevezmene žádnou záruku, ať už při funkčních 

poruchách podmíněných chybným přestavováním resp. použitím násilí nebo nevěcným 

zacházením nebo při věcných nebo majetkových škod, např. které se vztahují na 

nesprávně zamykání sejfu, nepřebíráme žádnou záruku. 

OBECNÉ 

Každé použití tlačítka způsobí krátký zvukový signál. Odstup mezi dvěma použitími 

tlačítek nesmí překročit 20 sekund. 

UVEDENÍ DO PROVOZU: 

Na první otevření trezoru postupujte následovně: 

1. Odstraňte kryt mezi otočným držadlem a klávesnicí 

2. Zastrčte klíč na nouzové otevření a otočte ho doleva až na doraz. 

3. Nyní vložte 4 kusy 1,5 Volt baterií AA (nejsou zahrnuty v rozsahu dodávky). 

PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU: 

Před používáním Vašeho sejfu je z bezpečnostních důvodů nutné zadání Vašeho osobního 

kódu, t.z. kód nastavený v závodě se nesmí používat. Než to jednoduché 

programování uskutečníte, určete si nejprve svůj kód. Nepoužívejte žádné osobní údaje jako 

např. datum narození nebo jiné údaje, které by bylo možné na základě poznatků o vaší 

osobě zneužít. Uložte kód i klíče tak, aby byly přístupné pouze Vám. nenechávejte 

nouzový klíč v žádném případě v sejfu. 

1. Otevřít sejf 

2. Stiskněte červený knoflík (vnitřní strana dveří při pantu) 

3. Zazní tři zvukové signály, a žlutá LED se rozsvítí. Máte 20 sekund čas začít s 

programováním. 

4. Zadejte Vámi požadovanou kombinaci (min. Tři čísla, max. Čtyři) a zadání proveďte s 

tlačítkem "B". 

5. Po potvrzení kombinace tlačítkem "B" zasvítí zelená LED a ukáže, že bylo 

programování správně provedeno. 

OTEVŘENÍ SEJFU: 

1. Zadejte Vámi nastavený kód a potvrďte ho tlačítkem "B" 



2. Zelená LED svítí a Vy máte 5 sekund čas otevřít trezor 

3. Otočně otočnou ručku doprava, aby Jste Sejf otevřeli 

BLOKOVACÍ ČAS PŘI chybném zadání: 

Při chybném zadání zazní tři zvukové signály a rozsvítí se žlutá LED. Máte tedy ještě dva 

další pokusy pro zadání správného kódu. V případě, že jste nesprávný kód zadali více než 

třikrát, blokuje elektronika 20 sekund. Během této doby nereaguje zámek na žádné zadání. 

MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ: 

V případě, že jste kód zapomněli nebo jsou prázdné baterie postupujte následovně: 

1. Odstraňte kryt mezi otočnou rukojetí a tlačítky 

2. Vsuňte nouzový klíč a otočte ho nadoraz doprava 

3. Otevřete trezor jako vždy 

VÝMĚNA BATERIE: 

Odsuňte kryt prostoru pro baterie doleva a vyměňte baterie 


