
Návod k obsluze produktů s RFID zámkem 

!!UPOZORNĚNÍ: Prosíme, před použitím produktu s RFID zámkem si důkladně přečtěte návod k 
použití RFID zámku. Neodpovídáme za žádné poškození nebo chyby při nesprávném použití RFID 
zámku nebo v případě použití síly na otevření, případné zavření zámku. Také neneseme 
zodpovědnost za případné majetkové ztráty vzhledem k nesprávné použití zámku. 

 

Každý produkt vybavený RFID zámkem může být otevřený hlavním kódem, dalším 
hostitelským kódem nebo i kartou s funkcí RFID. Stejně tak jsou k zámku přibaleny i 2 
nouzové klíče pro nouzové otevření. 

Každý kód je prezentován zvukovým signálem. Nesprávně zadaný kód může být smazán 
tlačítkem s označením CLEAR. 

Pokud si přejete, aby nebyl kód během zadávání zobrazovaný na displeji RFID zámku, 
prosíme, stiskněte tlačítko 0 spolu s tlačítkem LOCK před zadáním kódu. Na displeji se 
zobrazí symbol " " namísto číslic kódu. 
Nedoporučuje se používat jiné, než alkalické baterie. 

 
Přímo z výroby má RFID zámek nastaven hlavní kód na kombinaci: 8-8-8-8-8-8. Z bezpečnostních 
důvodů doporučujeme okamžitě po zakoupení změnit hlavní kód na jiný. 

 
 

1. ZAČÍNÁME: 
a. Odstraňte krytku ze zámky pro nouzové otevření, která se nachází na pravé straně. 
b. Do zámku vložte jeden z přiložených nouzových klíčů. 
c. Otočte klíčem doleva. 
d. Otevřete dveře. 
e. Otočte klíčem do jeho původní, výchozí pozice a klíč vyjměte. 
f. Na vnitřní straně dveří se nachází místo pro vložení baterie Odšroubujte krytku. 
g. Odstraňte ochrannou krytku z místa pro baterie. 

h. Vložte 4 x 1,5V AA baterie (baterie by měly být alkalické a musí být dodržena 
správná polarita baterií). 

i. Na displeji se zobrazí "SECURE" a následně i "-GOOD-". Sejf je připraven k použití. 
j. Zavřete místo s bateriemi. 
k. Pro první otevření použijte kód, který je nastaven přímo z výroby (viz bod číslo 6 tohoto 

návodu). 

 
 

2. CHYBNÉ ZADANÍ KÓDU 
Jestli zadáte nesprávný kód nebo pokusu otevřít sejf s nesprávnou RFID kartou, zazní 5 krát 
akustický signal a zobrazí se zpráva ve znění "ERROR" na displeji.. 

 
 

3. 3. BLOKOVÁNÍ DALŠÍHO ZADÁNÍ KÓDU PO CHYBNÉM ZADÁNÍ 
Pokud byl kód zadán nesprávně celkově 4 krát nebo byla použita nesprávná RFID karta, sejf se 
automaticky zablokuje na dobu 15 minut. Pokud se během této doby pokusíte znovu sejf otevřít 
kódem nebo přiložením RFID karty, zobrazí se na displeji "HOLD15" a sejf nebude možné otevřít. 
Pokud potřebujete urychleně zadat kód, je možné toto bezpečnostní zablokování resetovat tak, že 
vyberete a opět vložíte baterie.  

 
 

4. VÝMĚNA BATERIE (pokud displej přestane pracovat nebo zámek nereaguje, prosíme, 
urychleně vyměňte baterie). 

a. Pokud je to nutné, otevřete sejf použitím přiloženého nouzového klíče.



b. Odstraňte kryt prostoru pro baterie. 
c. Vyjměte staré baterie. 
d. Vložte nové alkalické baterie (pozor na správnou polaritu). 
e. Zavřete prostor pro baterie. 

 

5. ZMĚNA HLAVNÍHO KÓDU (Hlavní kód je uložen i poté, jako jsou vyměněny baterie) 
a. S otevřenými a odemčení dveří sejfu stiskněte tlačítko "CLEAR" dvakrát. 
b. Na displeji se zobrazí zpráva "PRGO". 
c. Vložte aktuálně platný hlavní kód (z výroby to je kód: 8-8-8-8-8-8). 
d. Na displeji se zobrazí "NEU". 
e. Zvolte nový hlavní kód (6 číslic). 
f. Na displeji se zobrazí "AGAIN". 

g. Opět zadejte nový hlavní kód (6 číslic). 
h. Pokud se zobrazí "DONE", znamená to, že nový hlavní kód byl uspěšně nastaven. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud se zobrazí zpráva "ERROR" během otevírání, prosíme, opět zkuste 
zadat nový kód od bodu 5.a. 

 
 

6. OTEVŘENÍ S HLAVNÍM KÓDEM 
a. Zadejte aktuálně platný hlavní kód (z výroby: 8-8-8-8-8-8). 
b. Během procesu se objeví na displeji zpráva "OPEN". 
c. Po otevření se zobrazí zpráva "OPENED". 

UPOZORNĚNÍ: Pokud se zobrazí zpráva "ERROR" během otevírání sejfu, prosíme, začněte znovu 
od bodu 6.a. 

 
 

7. ZAVŘENÍ SEJFU S POUŽITÍM HOSTITELSKÉHO KÓDU 
a. Zavřete dveře a zadejte hostitelský kód (3 až 6 čísel). 
b. Zadaný kód se zobrazí i na displeji. 

c. Potvrďte zadání kódu stisknutím tlačítka "LOCK"c. 
d. Sejf je automaticky uzamčen po zobrazení zprávy "CLOSE". 
e. Poté, jak se sejf zavře, zobrazí se zpráva "CLOSED" a zadaný kód se zobrazí na 

displeji. 
f. Pokud se sejf nezavře správně, zobrazí se zpráva "ERROR2". 
g. Uistite sa, že sú dvere sejfu správne zavreté a ak áno, pokračujte opäť od bodu 7.a. 

 
 

8. OTEVŘENÍ SEJFU S POUŽITÍM HOSTITELSKÉHO KÓDU 
a. Když jsou dveře zavřené a uzamčené, zadejte hostitelský kód (3 až 6 čísel). 
b. Během otevírání se zobrazí zpráva "OPEN". 
c. Pokud se sejf správně otevřel, zobrazí se zpráva "OPENED". 

UPOZORNĚNÍ: Pokud se během otevírání zobrazí zpráva "ERROR" vraťte se k bodu 8.a. a zkuste to 
znovu. 

 
 

9. ZAVŘENÍ SEJFU POMOCÍ RFID KARTY 
a. Zavřete dveře a na pravou stranu vedle klávesnice (označené místo) přiložte RFID kartu. 
b. Sejf se uzamkne a zobrazí se zpráva "CLOSE". 
c. Pokud se sejf uzamkl správně, zobrazí se zpráva "CLOSED". 
d. Pokud se sejf nezavřel správně, zobrazí se zpráva "ERROR2". 
e. Ujistěte se, že dveře sejfu jsou správně zavřené a opakujte celý postup od bodu 9.a. 



 
 

10. OTEVÍRÁNÍ SEJFU POMOCÍ RFID KARTY 
a. Se zavřenými dveřmi sejfu přidržte RFID kart una vyznačeném místě. 
b. Během procesu otevírání se zobrazí zpráva "OPEN". 
c. Když je otevírání dokončeno, zobrazí se zpráva "OPENED". 
 
U P O Z O R N Ě N Í :  P o k u d  s e  z o b r a z í  z p r á v a  " E R R O R "  b ě h e m  
o t e v í r á n í  R F I D  k a r t o u ,  p r o s í m e ,  v r a ť t e  s e  n o v ě  k  c e l é m u  
p r o c e s u  o d  b o d u  1 0 .  a . 

 
 

11. OTEVÍRÁNÍ S NOUZOVÝM KLÍČEM 
a. Odstraňte krytku zakrývající otvor pro vložení nouzového klíče její posunutím doprava. 
b. Vložte jeden z přiložených klíčů pro nouzové otevření. 
c. Otoče klíčem doleva. 
d. Pokud jsou baterie ještě dostatečně nabité, zobrazí se na displeji zpráva "OPENED". 
e. Pro vybrání klíče a opětovné zavření dveří, otočte nouzovým klíčem zpět doprava, na jeho 

výchozí pozici. Zároveň se zamknou i dveře sejfu a klíč lze bezpečně vyjmout. 


