
Návod k obsluze elektronické zámky Lettera 

 

!! POZOR: Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze předtím, než budete se zámkem 

manipulovat nebo než budete chtít nastavit novou číselnou kombinaci. Nepřebíráme ručení za 

poruchy funkčnosti podmíněné chybným přestavěním, příp. použitím síly nebo neodborným 

zacházením, ani za věcné a majetkové škody, které lze vyvodit z nesprávného zavírání sejfu. 

 

1. Vkládání baterií 

 

Do trezoru jsou potřeba 4 ks 1,5-voltových AA baterií. 

Odstraňte kryt baterií na pravé straně elektroniky a vložte baterie. Ujistěte se, zda jsou baterie 

správně vloženy (pól + nebo -). Nyní se prověří stav elektroniky zámky. Pokud je vše v pořádku, na 

displeji se objeví 

"Good". 

 

2. Otevření trezoru po vložení baterií 

 

Kvůli prvnímu elektronickému otevření trezoru stiskněte tlačítko "START". Zobrazování na čelní 

desce ukáže "". Nyní zadejte jeden ze dvou výrobních kódů: 0,0,0,0 (kód uživatele) nebo 8,8,8,8 

(master-kód). 

Nyní se ozve krátké pípnutí a svítí zelená dioda LED. Na displeji je "OPEN". Otočte otočnou ručku 

během 5 sekund doprava, abyste sejf otevřely. 

 

 

3. Programování kódu 

 

Povšimněte si: při tomto trezoru lze uložit do paměti 2 různé kódy. Po prvním otevření a vložení 

baterií byste měli kvůli vlastní bezpečnosti změnit oba kódy. 

 

Programování 1.kódu uživatele 

 Stiskněte červené tlačítko (vnitřní strana dveří při závěsu) Zazní signál a na displeji se objeví "". 

 Stiskněte tlačítko "START" 

 Nyní zadejte 6 čísel, které chcete použít jako kód uživatele. Ozve se signál, na displeji se objeví 

"IN" a čísla, které jste naprogramovali. Programování se nyní úspěšně skončilo. 

 

Programování 2.kódu uživatele 

 Stiskněte tlačítko "START" 

 Zazní signál a na displeji se objeví "". 

 Stiskněte červené tlačítko (vnitřní strana dveří při závěsu) Nyní zadejte 6 čísel, které chcete 

použít jako kód uživatele. 

 Ozve se signál, na displeji se objeví "IN" a čísla, které jste naprogramovali. Programování se nyní 

úspěšně skončilo. 

 

POZOR !! Po zadání nesprávné číselné kombinace se ozve signál a svítí červená dioda LED. Na 

displeji se objeví "ERROR" a trezor se neotevře. Pokud se nesprávný kód zadá 4krát za sebou, na 

displeji se objeví 

"ERROR" a signál se ozve na asi 3 minuty. V tomto čase trezor na zadávání nereaguje. Pokud 

použijete k otevření trezoru klíč, můžete signál přerušit stisknutím červeného tlačítka (uvnitř 

trezoru). 

 

4. 

otevření sejfu 

Stiskněte tlačítko "START" 

 Zazní signál a na displeji se objeví "". 



 Zadejte Vás kód 1, nebo kód 2 

 Po správném zadání kódu svítí zelená dioda LED a na displeji svítí "OPEN". 

 Otočte rukojetí do 4 sekund v pravo a otovoríte sejf! 

 

 

5. Výstraha pro baterie 

 

Na testování baterií jednoduše stiskněte tlačítko "START". Když se na displeji objeví "LO-BAE", 

měli byste baterie vyměnit. 

  

 

 

 

 

6. Vložení nových baterií 

 

Do trezoru jsou potřeba 4 ks 1,5-voltových AA baterií. 

Vložte nové baterie. Po výměně baterií se prověří stav elektroniky zámky; pokud se na displeji 

objeví "good", je vše v pořádku. 

 

Doporučujeme používat pouze alkalické baterie. 

 

7. MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ: 

 

Ve váš prospěch jsme do trezoru zabudovali mechanický systém nouzového otevírání. Pokud 

zapomenete svůj kód nebo jste ho někde založili, odstraňte kryt baterií a vyjměte baterie. Zasuňte 

klíč pro nouzové otevírání a otočte ho doleva až na doraz, pak otočnou ručku otočte doprava. Takto 

je možné  trezor  kedykoľvek otvoriť. 


