
NÁVOD K OBSLUZE  
„RFID Safe“ 

 

!!POZOR: Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, než aktivujete elektronický zámek nebo jak budete chtít nastavit 

novou číselnou kombinaci. Nepřebíráme odpovědnost za funkční poruchy podmíněné chybným přestavením, resp. použitím 
násilí nebo neodbornou manipulací, ani za věcné škody či škody na majetku způsobené například nenáležitým uzamčením 

sejfu. 

 
Váš trezor, model „RFID Safe“, lze otevřít pomocí hlavního kódu, hostovského kódu, RFID 
karty nebo pomocí jednoho z obou dodaných klíčů pro nouzové otevírání. Každý stisk tlačítka 
potvrdí akustický signál. Chybné zadání lze korigovat stisknutím tlačítka „CLEAR“. Chcete-li, 
aby se zadaný kód (hlavní nebo hostovský) při zadávání nezobrazoval na displeji, stiskněte 
před zadáním kódu tlačítko „0“ a následně tlačítko „LOCK“. Namísto stisknuté číslice se na 
displeji zobrazí „ “. Nedoporučujeme používání nealkalických baterií. 
 
Trezor je z výroby dodán s nastaveným hlavním kódem 8-8-8-8-8-8, z bezpečnostních důvodů vám 
doporučujeme výrobní hlavní kód ihned změnit na svůj osobní hlavní kód. 
 

1. UVEDENÍ DO PROVOZU: 
a. Odstraňte kryt zámku pro nouzové otevírání vpravo na kování jeho posunutím 

doprava.  
b. Zasuňte jeden z obou dodaných klíčů pro nouzové otevírání do zámku.  
c. Otočte klíčem doleva.  
d. Otevřete dvířka. 
e. Otočte klíčem zpět do výchozí polohy a vytáhněte jej. 
f. Odstraňte pojistný šroub z krytu pouzdra baterií na vnitřní straně dvířek. 
g. Sejměte kryt pouzdra baterií. 
h. Vložte čtyři kusy 1,5 V (alkalických) baterií typu AA (při vkládání baterií dodržte 

správnou polaritu).  
i. Na displeji se zobrazí nápis „SECUrE“ a následně „-GOOd-“ – trezor je nyní připraven 

k provozu. 
j. Zavřete pouzdro baterií. 
k. Proveďte první otevření pomocí výrobního hlavního kódu (viz bod 8 „Otevírání pomocí 

hlavního kódu“). 
 

2. CHYBNÉ ZADÁNÍ 
Při zadání chybného kódu nebo při pokusu o otevření pomocí RFID karty bez přístupového 
oprávnění zazní pětkrát akustický signál a na displeji se zobrazí nápis „ERROR“. 

 
3. ČAS ZABLOKOVÁNÍ PO CHYBNÉM ZADÁNÍ 

Po čtyřnásobném chybném zadání kódu nebo pokusu o otevření pomocí RFID karty bez 
přístupového oprávnění začne běžet doba zablokování v trvání 15 minut, po kterou nelze 
provést zadávání. Pokud se během času zablokování stiskne některé tlačítko, zobrazí se na 
displeji nápis „HOLdI5“ a zbývající doba zablokování se bude odpočítávat až do jeho uplynutí. 
Tuto dobu zablokování lze zrušit krátkodobým vyjmutím baterií. 

 
4. VÝMĚNA BATERIÍ (jsou-li nápisy na displeji slabé nebo nečitelné nebo pokud již trezor nelze 

otevřít, měli byste ihned vyměnit baterie). 
a. V případě potřeby otevřete trezor pomocí klíče pro nouzové otevírání (viz bod 11 – 

Otevírání pomocí klíče pro nouzové otevírání). 
b. Odstraňte pojistný šroub z krytu pouzdra baterií na vnitřní straně dvířek. 
c. Sejměte kryt pouzdra baterií. 
d. Vyjměte staré baterie. 
e. Vložte nové (alkalické) baterie – dodržujte správnou polaritu. 
f. Zavřete pouzdro baterií. 

POZOR! Po výměně baterií zůstanou uložené kódy (hlavní kód, hostovský kód) a uložené 
RFID karty zachovány. 

 
5. ZMĚNA HLAVNÍHO KÓDU (vámi zvolený hlavní kód zůstane při výměně baterií zachován) 

a. Po otevření a odemknutí dvířek stiskněte dvakrát tlačítko „CLEAR“. 



b. Na displeji se zobrazí nápis „PRGO“. 
c. Zadejte aktuální hlavní kód (při dodání 8-8-8-8-8-8). 
d. Na displeji se zobrazí nápis „NEU“. 
e. Zadejte vámi zvolený hlavní kód (šestimístný). 
f. Na displeji se zobrazí nápis „AGAIN“. 
g. Zopakujte vámi zvolený hlavní kód (šestimístný). 
h. Po zobrazení nápisu „dONE“ na displeji je hlavní kód úspěšně změněn. 

POZOR! Pokud se během programování zobrazí na displeji nápis „ERROR“, začněte s 
programováním od bodu 5.a. 
 
6. OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ HLAVNÍHO KÓDU 

a. Zadejte aktuální hlavní kód (při dodání 8-8-8-8-8-8). 
b. Během procesu otevírání se na displeji zobrazí nápis „OPEN“. 
c. Po otevření se na displeji zobrazí nápis „OPENEd“. 

POZOR! Pokud se během otevírání zobrazí na displeji nápis „ERROR“, začněte s otevíráním pomocí 
hlavního kódu, který jste předtím uložili, od bodu 8.a. 

 
7. UZAMYKÁNÍ POMOCÍ HOSTOVSKÉHO KÓDU 

a. Zavřete dvířka a zadejte vámi zvolený hostovský kód (tři až šest číslic). 
b. Zadaný kód se zobrazí na displeji. 
c. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka „LOCK“. 
d. Trezor se automaticky uzamkne a na displeji se zobrazí nápis „CLOSE“. 
e. Po správném uzamčení se na displeji zobrazí nápis „CLOSEd“ a zvolený kód. 
f. Pokud správné uzamčení není možné, zobrazí se na displeji nápis „ERROR2“. 
g. Ujistěte se, že dvířka jsou zcela zavřená a začněte znovu s uzamykáním, jak je 

popsáno od bodu 6.a. 
 

8. OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ HOSTOVSKÉHO KÓDU 
a. Po zavření dvířek nebo vysunutí uzavíracího mechanismu zadejte hostovací kód, 

který jste si předtím zvolili (tři, čtyři, pět nebo šest číslic). 
b. Během procesu otevírání se na displeji zobrazí nápis „OPEN“. 
c. Po otevření se na displeji zobrazí nápis „OPENEd“. 

POZOR! Pokud se během otevírání zobrazí na displeji nápis „ERROR“, začněte s otevíráním pomocí 
hostovského kódu, který jste předtím uložili, od bodu 7.a. 
 

9. UZAMYKÁNÍ POMOCÍ RFID KARTY 
a. Zavřete dvířka a RFID kartu přiložte na symbol RFID vpravo od klávesnice. 
b. Trezor se automaticky uzamkne a displeji se zobrazí nápis „CLOSE“. 
c. Po správném uzamčení se na displeji zobrazí nápis „CLOSEd“. 
d. Pokud správné uzamčení není možné, zobrazí se na displeji nápis „ERROR2“. 
e. Ujistěte se, že dvířka jsou zcela zavřená a začněte znovu s uzamykáním, jak je 

popsáno od bodu 9.a. 
 

10. OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ RFID KARTY 
a. Po zavření dvířek nebo vysunutí uzavíracího mechanismu přiložte RFID kartu na 

kování mezi klávesnicí a krytem zámku pro nouzové otevírání, pomocí které jste 
provedli uzamčení. 

b. Během procesu otevírání se na displeji zobrazí nápis „OPEN“. 
c. Po otevření se na displeji zobrazí nápis „OPENEd“. 

POZOR! Pokud se během otevírání zobrazí na displeji nápis „ERROR“, začněte s otevíráním pomocí 
RFID karty, kterou jste předtím uložili, od bodu 10.a. 
 

11. OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KLÍČE PRO NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ 
a. a. Odstraňte kryt zámku pro nouzové otevírání vpravo na kování jeho posunutím 

doprava.  
b. Zasuňte jeden z obou dodaných klíčů pro nouzové otevírání do zámku.  
c. Otočte klíčem doleva.  
d. Při dostatečném napětí baterií se na displeji zobrazí nápis „OPENEd“ a trezor je 

otevřen. 
e. Při vytahování musíte klíč otočit zpět do výchozí polohy – trezor je znovu uzamčen. 


