
Návod k obsluze Motion 

UPOZORNĚNÍ: Prosíme, důkladně si přečtěte návod k obsluze tohoto výrobku ještě před jeho 
použitím. Nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody, případné vady způsobené nesprávným 
použitím výrobku, případně zadáním kódu jinak, jak je to v návodu. 

 

Váš výrobek s označením "Motion" lze provozovat s použitím 
hlavního (master), vedlejšího (user) kódu nebo pomocí dvou 
přiložených klíčů pro nouzové otevření. 
Vždy, když je stisknuto tlačítko, ozve se zvukový signál. 
Každé nesprávné stisknutí tlačítka může být opraveno stiskem "*" 
. 
Pokud si přejete, aby se zadaný kód nezobrazoval (hlavní a vedlejší kód), stiskněte během zadávání kódů 
tlačítko "*". Namísto čísel se tak na displeji zobrazí znak "-". 
Doporučujeme používat pouze alkalické baterie. 

 

Produkt je dodáván s hlavním (master) kódem, který je z výroby nastaven na kombinaci: 0-0-0-0-0-0 
a s vedlejším (user) kódem nastaveným z výroby na 1-6-8-0. Z bezpečnostních důvodů 
doporučujeme okamžitě po obdržení produktu změnit hlavní i vedlejší kód. 

 
 

1. ZAČÍNAME: 
 

a. a. Odstraňte kryt pro použití núdzvoého otevření, který se nachází na pravé straně zámku. 
b. b. Vložte jeden z přiložených klíčů na nouzové otevření do zámku. 
c. c. Otočte klíčem do prava. 
d. d. Otevřete dveře. 
e. e. Otočte klíčem zpět do výchozí pozice a klíč vytáhněte. 
f. f. Na vnitřní straně dveří najdete kryt baterie, který odstraňte. 
g. g. Otevřete prostor pro baterie. 
h. h. Vložte do prostoru pro baterie 4 x 1,5V baterie (doporučujeme alkalické baterie) ve správné polaritě. 
i. i. Na displeji se zobrazí zpráva "HELLO" - sejf je připraven k použití. 
j. j. Zavřete prostor pro baterie. 

 
 

2. NESPRÁVNĚ ZADANÝ KÓD 
 

Zadáte nesprávný kód a stisknete tlačítko "#" zazní pětkrát akustický signal a zobrazí se nápis 
"ERROR-1" na displeji. Pokud opět zadáte nesprávný kód, zobrazí se "ERROR-2" a v případě i třetího 
nesprávného zadání se zobrazí "ERROR-3" na displeji. 

 
 

3. ZABLOKOVÁNÍ PO ZADÁNÍ NESPRÁVNÉHO KÓDŮ 
 

Pokud je celkově třikrát zadán nesprávný kód, zobrazí se zpráva "HOLd05" na displeji a začne 
běžet 5 minutové časové okno, během kterého je sejf zablokován. Během tohoto období nelze se 
zámkem manipulovat ani nic zadávat. Pokud se i přesto rozhodnete se sejfem manipulovat a 
mačkat tlačítka, zobrazí se zpráva "HOLd05" na displeji i spolu s odpočtem času, pokud neskončí 
5 minutové okno. Tento čas nelze přerušit nebo zrušit ani v případě, že vytáhnete baterie. 

 
 

4. VÝMĚNA BATERIÍ  
a.  Pokud je to nutné, otevřete sejf přiloženým klíčem na nouzové otevření (bod 9 - otevření nouzovým klíčem). 
b.  Odmontujte bezpečnostní šrouby na krytu baterie, který je na vnitřní straně dveří. 
c.  Zvedněte kryt baterie směrem nahoru. 
d.  Vyberte stare baterie. 
e.  Vložte nové (alkalické) baterie - dávejte pozor na správnou polaritu. 
f.  Uzavřete kryt baterií. 



UPOZORNĚNÍ: Systém si uchová zadané kódy i po tom, jak jsou baterie vybrány, případně 
dojde k jejich výměně. 

 
 

5. ZMĚNA HLAVNÍHO (MASTER) KÓDU  
a.  Stiskněte tlačítko "*" dvakrát. 

b.  Na displeji se zobrazí "GREAT". 

c. Vložte aktuálně platný hlavní (master) kód (z výroby 0-0-0-0-0-0). 

d.  Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

e.  Na displeji se zobrazí "CC--". 

f.  Zadejte "0 1" pro změnu hlavního kódu. 

g. Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

h. Na displeji se zobrazí "NEW". 

i. Vložte požadovaný hlavní (master) kód (6 čísel). 

j. Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

k. Na displeji se zobrazí "Repeat". 

l. Zadejte opět nový hlavní (master) kód (6 čísel). 

m.Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

n. Pokud se zobrazí zpráva "GOOD" na displeji, znamená to, že hlavní kód byl úspěšně změněn. 

o. "CC--" se zobrazí na displeji. 

p. Stisknutím tlačítka "*" se dostanete ven z menu. 

 

UPOZORNĚNÍ: pokud se během procesu zobrazí zpráva "ERROR" na displeji, je třeba 
opakovat proces od bodu 5.f. 

 
 

6. ZAVŘENÍ - ULOŽENÍ VEDLEJŠÍHO (USER) KÓDU 
 

a. Zavřete dveře a zadejte vedlejší kód, který chcete používat (od 3 do 6 čísel). 
b. Zadaný kód se zobrazí na displeji. 
c. Potvrďte zadaný kód stisknutím tlačítka "#". 
d. Sejf se automaticky uzavře a na displeji se zobrazí "CLOSE". 
e. Hned po tom, jak se sejf řádně uzavře, se zobrazí "CLOSED" a vybraný kód. 
f. Pokud uzavření není možné, zobrazí se zpráva "ERROR". 
g. Je třeba process opakovat nanovo, od bodu 6-a. 

 
 

7. OTEVŘENÍ VEDLEJŠÍM (USER) KÓDEM 
h. Se zavřenými dveřmi a aktivovaným uzamykacím mechanismem, dotkněte se obrazovky uprostřed a 

zobrazí se zpráva "HELLO" na displeji. Vložte vedlejší (user) kód v rozmezí 4,5 nebo 6 číslic. 
i. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka "#". 
j. Během procesu otevírání se zobrazí zpráva "OPEN" na displeji. 
k. Po otevření se zobrazí zpráva "OPENED" na displeji. 

 
 

INFO 
Chcete-li dveře uzamknout s vedlejším kódem, který jste zadali dříve, stačí když stisknete tlačítko 
"#" když jsou dveře zavřené. 
Sejf se zavře tak, jak je to popsáno v bodě 6-d a může být otovrený použitím vedlejšího (user) 
kódu, který byl zadán dříve, tak, jak to je popsáno v bodě 7 tohoto návodu. 



7. OTEVŘENÍ HLAVNÍM (MASTER) KÓDEM 
 

a. Stlačte dvakrát tlačidlo " * ". 
b. Na displeji sa zobrazí slovo "GREAT". 
c. Zadajte aktuálne platný hlavný (master) kód (z výroby nastavený na 0-0-0-0-0-0). 

d. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie. 
e. Na displeji sa zobrazí "CC--". 

f. Zadajte "0 0" pre otvorenie hlavným (master) kódom. 

g. Stlačte " # " pre potvrdenie. 
h. Počas otvárania sa zobrazí správa "OPEN" na displeji. 
i. Po otvorení sa zobrazí nápis "OPENED" na displeji. 

 
 

8. OTEVŘENÍ KLÍČEM NA NOUZOVÉ OTEVŘENÍ 
j. Na pravé straně od klávesnice se nachází kryt, který odstraňte pro vložení klíče. 
k. Vložte jeden ze dvou přiložených klíčů pro nouzové otevření. 
l. Otočte klíčem směrem doprava 
m. Pokud má baterie ještě určitý zůstatek energie, zobrazí se na displeji nápis "OPENED" a sejf se otevře. 
n. Pro vybrání klíče musíte klíč vrátit do výchozí polohy, dveře a zámek se automaticky uzavřou. 
 

8. PŘIPOJENÍ SA  
 

Sejf z modelovým označením "MOTION" je vybaven také 
jednoduchou funkcí, která umožní zobrazit protocol vstupů v paměti 
sejfu. 
Aby bylo možné danou funkci využívat správně, je důležité nastavit 
správný čas a datum. 
Datum se zobrazuje ve formátu RRRRMMDD (rok - měsíc - den). 
Čas se zobrazuje ve formátu HHMMSS (hodina-minuta-sekunda). 

 
 

NASTAVENÍ DATA A ČASU 
 

a. Stiskněte dvakrát tlačítko "*". 

b. Na displeji se zobrazí slovo "GREAT". 

c. Zadejte aktuálně platný hlavní (master) kód (z výroby nastaven na 0-0-0-0-0-0). 

d. Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

e. Na displeji se zobrazí "CC--" 

f. Zadejte "0 8". 

g. Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

h. Na displeji se zobrazí "SEt-dt". 

i. První zadaná čísla představují poslední čísla daného údaje (např 17 pro 2017), (např. 05 pro květen) a číslo 

dne. 

j. Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

k. Na displeji se zobrazí nastavený datum. 

l. Vložte aktuální čas (ve 24hodinovém formátu) 

m.Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

n. "GOOD" se zobrazí na displeji. 

o. Datum a čas byly úspěšně nastaveny. 

p. Na displeji se zobrazí zpráva ve znění "CC--". 

q. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko " * ". 



NAČÍTÁNÍ PROTOKOLU 

a. Stiskněte tlačítko "*" dvakrát. 

b. Na displeji se zobrazí zpráva "GREAT". 

c. Vložte aktuální hlavní (master) kód (z výroby 0-0-0-0-0-0). 

d. Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

e. Na displeji se zobrazí "CC--". 

f. Zadejte "0 9". 

G. Stiskněte tlačítko "#" pro potvrzení. 

H. Na displeji se zobrazí zpráva "RECORD" během krátkého okamžiku. 

i. Zobrazí se poslední uložená operace. Událost má přiřazen datum a čas ve formátu "RRMMDD" "SSMM - typ 

otevření". 

j. Stiskněte tlačítko "6" pro zobrazení času otevření a pro zobrazení typu otevření. 

k. Stiskněte tlačítko "2" pro zobrazení předchozí operace. 

a. Pro odchod z menu stiskněte tlačítko "*" dvakrát. 

 

INFORMACE PROTOKOLU 
 

1 – otevření hlavním (master) 
kódem. 
8 - otevření vedlejším (user) 
kódem. 
9 - otevření klíčem na nouzové 
otevření. 

 

PŘÍKLAD PROTOKOLU: 1701011212-1 

 
 

17 01 01 12 12 1 

Stlačiť 
tlačidlo 

„ 6 “ 

 
Stiskněte tlačítko "6" pro zobrazení času a typu otevření. 

 
 
 

NAVIGACE V PROTOKOLU 
 

6 – zobrazení času a typu otevření. 
2 - zobrazení předchozího otevření. 
4 - zobrazení data otevření.  
8 - zobrazení dalšího otevření. 

 
 

9. 9. RESET HLAVNÍHO KÓDU DO VÝROBNÍCH NASTAVENÍ 
 

a. a. Odstraňte obložení dveří. 
b. b. Podržte tlačítko "RESET" po dobu 10 sekund. 
c. c. Po pěti sekundách, se slovo "RESET" zobrazí na displeji. 
d. d. Hlavní (master) kód byl nastaven na tovární nastavení (0-0-0-0-0-0). 

17 

RR 

= rok 

01 

MM 

= mesiac 

01 

DD 

= deň 

 

12 

SS 

= hodin 

12 

MM 

= minút 

1 

Typ otvorenia 

= hlavný kód 

 


