
Návod k použití elektronického zámku 
“ProStar” 

 
!! Upozornění: prosíme, přečtěte si tento návod ještě předtím než začnete s výrobkem pracovat, případně dříve 
než budete chtít změnit kód zámku. V případě poškození nebo deaktivace zámku jeho nesprávným použitím, 
případně nevhodnou manipulací neneseme odpovědnost za vzniklé škody nebo poškození výrobku. 

 

Obecné info 

Každé stisknutí tlačítka je zároveň potvrzeno bliknutím zeleného LED světla a krátkým akustickým 
signálem. Maximální pauza mezi dvěma aktivitami, respektive mezi dvěma stisky tlačidliel nesmí být 
delší než 30 sekund.  

 

Otevření sejfu po prvýkrát: 
 

Pro první otevření sejfu, prosíme, použijte následující postup: 

 

1. Odstraňte menší záslepku v přední části sejfu 

2. Vložte klíč do zámku a otočte jím v protisměru hodinových ručiček 

3. Vložte 4 x 1,5V baterie, které ale nejsou součástí balení 
 

Nastavení elektronického zámku 

 

Ještě předtím, než budete moci používat elektronický zámek je třeba zadat kód (z bezpečnostních 
důvodů). Není možné využívat kód z výroby. Před prvním nastavením kódu, prosíme, velmi dobře si 
promyslete kód. Prosíme, nepoužívejte osobní údaje jako kód k otevření trezoru. Uschovejte si kód a 
také klíč na bezpečném místě. Nevkládejte klíč dovnitř sejfu. 

 

1. Otevřete sejf 

2. Stiskněte červené tlačítko (na vnitřní straně dveří) 

3. Zazní celkem 3 zvukové signály a rozsvítí žluté LED světlo. Nyní mate 20 sekund na nastavení. 

4. Zadejte svůj nový kód, který může mít min. 3 a maximálně 8 čísel a potvrďte jeho zadání stisknutím 
tlačítka "B". 

5. Po potvrzení kódu tlačítkem "B" zhasne žluté LED světlo a zobrazí se informace, že kód byl nastaven 
správně. 
 

Otevření elektronického zámku 

1. Vložte svůj kód a potvrďte jeho vložení stisknutím tlačítka "B". 

2. Začne blikat zelené LED světlo a vy mate 5 sekund na otevření sejfu 

3. Otočte rukojetí doprava a otevřete sejf 
 

Zablokování zámku zadáním nesprávného kódu 

Zadáte nesprávný kód, zazní zvukový signal a zasvítí žluté LED světlo. Nyní máte ještě 2 pokusy 
pro správné zadání kódu. Zadáte nesprávný kód 3 krát po sobě, zablokuje se zámek na dobu 20 
sekund. Během tohoto času nereaguje zámek na žádné aktivity. 

 

Nouzové mechanické otevření 
V případě, že jste zapomněli váš kód, případně se vybila baterie, postupujte následovně: 
1. Odstraňte kryt mezi rukojetí a elektronickým zámkem 
2. Vložte nouzový klíč a otočte jím doleva až pokud je to možné. 
3. Nyní můžete sejf otevřít 
 
Výměna baterií 
Posuňte kryt baterie směrem doleva (nachází se na vnitřní straně dveří) a baterie vyměňte. 


