
SENTRY 

Návod k upevnění o podlahu: 

Tato sada obsahuje: 

(2) kotevní šrouby, (2) podložky, (2) hmoždinky (obrázek A) 

 

Potřebné nářadí pro upevnění o podlahu: 

Vrtačka, šroubový klíč, 11 mm vrták (7/16 palců), pro upevnění o dřevo: 7,2 mm vrták (9/32 palců), pro 

upevnění o zdivo: 9,5 mm vrták kamene (3/8 palců). 

 

Návod: 

1. Položte sejf na pravou stranu. (Panty dveří musí směřovat vodorovně k podlaze.) 

2. Odemkněte sejf a otevřete dveře. 

3. Hledejte na spodní straně sejfu obě protilehlé prohlubně. Vrtejte 11 mm vrtákem (7/16 palců) svisle přes 

prohlubeň a dno sejfu (obrázek B). 

4. Zavřete dveře a sejf postavte. Postavte sejf na požadované místo a znovu otevřete dveře. 

5. Použijte šroub nebo vrták na upevnění o podlahu přes navrtané otvory podle označení (obrázek C). 

6. Postavte sejf stranou, abyste navrtali označená místa. 

7. Vrtejte do podlahy: 

A. Dřevo: Vrtejte 7,2 mm vrtákem (9/32 palců) na každém označeném místě otvor s hloubkou 64 mm (2 ½ 

palce) (obrázek D). 

B. Zdivo: Vrtejte 9,5 mm vrtákem (3/8 palců) na každém označeném místě otvor 

s hloubkou 64 mm (2 ½ palce) (obrázek D). Do každého otvoru zasuňte jednu hmoždinku. 

8. Umístěte sejf na požadovaném místě a vycentrujte přitom otvory v sejfu na otvory v podlaze. 

9. Upevnění sejfu: 

A. Dřevo: Vložte podložku na každý šroub a šrouby veďte přes sejf do děr v podlaze. Šrouby upevněte klíčem 

na šrouby (obrázek E). 

B. Zdivo: Vložte podložku na každý šroub a šrouby veďte přes sejf do hmoždinek. Šrouby pomocí klíče na 

šrouby pevně zatáhněte (obrázek F). 

 

Upozornění: Vrtejte výlučně přes podlahu sejfu, ne přes zadní stěnu nebo boční stěny. Upozornění: Montáž a 

demontáž sejfu se realizuje na náklady a dle uvážení zákazníka. Sentry Group neodpovídá za náklady, které 

vyplynou z eventuální potřebné výměny přístroje. 

 

Na zadní straně originálního návodu jsou uvedeny různé číselné kombinace. Tato čísla jsou jedinečné a je 

důležité jejich zajistit tak, aby se k nim nedostala nepovolaná osoba !!!!!!!!!!!!!  

 

Ztracená kombinace nebo klíče 

Důležité: Přečtěte si pozorně následující návod. Pro vaši bezpečnost LZE vyžádat klíče telefonicky, avšak 

kombinace NE. Za účelem vyžádání náhradních klíčů nebo kombinací musíte poslat emailovou zprávu nebo 

fax zákaznické službě Sentry (viz opačnou stranu návodu 

k použití). Pokud potřebujete podporu nebo chcete nakupovat kreditní kartou (pouze Visa nebo Mastercard), 

obraťte se telefonicky na zákaznickou službu Sentry na telefonním čísle platném pro Váš region (viz 

opačnou stranu návodu k použití). 

 

Ztracená kombinace: Zjistěte model a sériové číslo sejfu a zavolejte Vašemu prodejci Sentry. Sériové číslo 

se nachází na opačné straně tohoto návodu k použití a na vnější straně sejfu na malé etiketě vedle zárubně 

dveří. 

 

Ztracené klíče: Obraťte se na svého prodejce Sentry, pokud potřebujete náhradní klíč. Mějte přitom 

připraveny sériové číslo. Sériové číslo se nachází na opačné straně tohoto návodu k použití  

a na vnější straně sejfu na malé etiketě vedle zárubně dveří. 



Výstraha! 

Tento výrobek není vhodný pro bezpečné uchovávání všech druhů materiálů. Předměty jako střelné zbraně, 

jiné zbraně, hořlavé materiály nebo léčiva nesmějí být v tomto sejfu skladovány.  

 

Výstraha! 

Neskladujte v sejfu ŽÁDNÉ senzitivní předměty. 

Výrobky SentrySafe s požární ochranou jsou vybaveny patentovanou izolací, která vykazuje vysoký obsah 

vlhkosti. Jelikož sejfy Sentry Safe jsou navíc vzduchotěsné, aby zajišťovaly vodotěsnost, může se uvnitř sejfu 

vytvářet kondenzovaná voda. Balíček se sušicím prostředkem, který se nacházel v sejfu při přepravě, má v 

něm zůstat. NEVHAZUJTE HO. Absorbuje vlhkost, která se může nasbírat uvnitř sejfu. Příležitostně sejf 

otevřete, abyste umožnili únik vlhkosti vzduchu. 

Pokud chcete v sejfu uchovávat senzitivní předměty jako klenoty s pohyblivými částmi, náramkové hodinky, 

známky nebo fotografie, měli byste je vložit do vzduchotěsné schránky, kterou pak vložíte do sejfu.  

Upozornění: Sentry Group neručí za škody nebo poškození předmětů v sejfu, které byly způsobeny vlhkostí.  

 

Výstraha! Žádné perly. 

V případě požáru dochází k poškození perlí již při teplotě výrazně pod 177°C (350 F), kterou garantuje sejf s 

klasifikací UL jako vnitřní teplotu. Proto v tomto výrobku SentrySafe neskladujte ŽÁDNÉ perly. 

 

Výstraha! 

Žádné počítačové disky, audiovizuální média nebo negativy. 

Tento výrobek nebyl vyroben za účelem ochrany floppy disket nebo 5,715 cm disket, náplní nebo pásů, 

audiokazet nebo videokazet příp. negativů. Zeptejte se Vašeho prodejce na výrobky SentrySafe určené k 

ohnivzdorné uschovávání médií, pokud chcete materiály tohoto druhu skladovat s ochranou před požárem. 

 

Důležité 

Použití mechanického kombinačního zámku 

Upozornění: Eventuálně musíte stisknout tlačítko čepu a tak uvést čepy do uzavřené pozice, zatímco jsou 

dveře otevřeny (obrázek G). Potom pokračujte s testováním kombinace. Klika se musí nacházet v 

horizontální poloze, když zadáváte kombinaci. Kombinační zámek je nyní připraven k provozu. Kombinaci 

sejfu najdete na nálepce na opačné straně tohoto návodu k použití. 

V závislosti na modelu je kombinace třímístným nebo čtyřmístný číselný 

 

Dvojnásobná bezpečnost s kombinací a klíčem 

Za účelem zvýšení ochrany, jsou některé sejfy vybaveny duálním systémem uzamykání.  

Na odemknutí sejfu s duálním systémem uzamykání jsou zapotřebí kombinace a klíč. Upozornění: Sejf je 

možné uzavřít s klíčem a bez klíče. 

 

Odemknutí a otevření 

Zaveďte klíč do zámku a otočte jím, aby válec zapadl. Klíč vytáhněte. 

 

Otestujte každou kombinaci při otevřených dveřích! třímístná kombinace 

Kombinaci naleznete na opačné straně tohoto návodu k použití. Upozornění: Kombinaci nelze změnit. 

 

Začněte nulou. 

Otočte číselný zámek doprava 3 otočení doleva. Po třetím otočení se zastavte na prvním čísle Vaší 

kombinace. 

 

Otočte číselným zámkem doleva. Zastavte při druhém otočení na druhém čísle Vaší kombinace. 

 

Otočte číselným zámkem doprava. Zastavte během prvního otáčení jakmile dosáhnete třetí číslo Vaší 

kombinace. 

 

čtyřmístná kombinace 

Upozornění: Změna kombinace vede ke ztrátě záruky. Aby omezená jednoletá záruka nadále platila 

(vyžaduje se doklad o koupi s datem), musíte se na kontaktním čísle, které je 

pro Vás platné (viz opačnou stranu tohoto návodu k použití) obrátit na zákaznickou službu Sentry a uložit 

novou kombinaci. 

 

 

 



Začněte nulou. 

Otočte číselný zámek čtyři otočení doleva. Zastavte po čtvrtém otočení na 

prvním čísle Vaší kombinace. 

 

Otočte tři otočení doprava. Zastavte při třetím otočení na druhém čísle 

kombinace. Otočte dvě otočení doleva. Zastavte při třetím otočení na třetím 

čísle kombinace. 

Otočně jedno otočení doprava. Zastavte během třetího otočení na posledním 

čísle kombinace. Zavření a uzamčení 

1. Zavřete dveře. 

2. Uveďte kliku dveří do horizontální polohy. 

3. Stiskněte zámek. 

4. Přetočte číselný zámek. 

 

Elektronický zámek Vložení baterií 

Potřebujete 4 alkalické baterie typu AA (jsou součástí dodávky). Upozornění: 

Nedoporučujeme použití jiných baterií nebo akumulátorů. 



Baterie vložte následovně: Otočte krytem elektronického zámku doprava a vyjměte ho (obrázek H). Vložte 

čtyři nové baterie tak, jak je to znázorněno ve složce, vraťte na místo kryt elektronického zámku a otočte 

doleva, abyste je upevnili. 

 

Sejfy s elektronickým zámkem a klíčem 

Za účelem zvýšení ochrany jsou některé sejfy vybaveny duálním systémem uzavírání. Musíte použít 

elektronický kód a klíč, abyste sejf otevřely. 

 

Takto otevřete sejf poprvé: 

Vložte 4 AA baterie (dodržte výše uváděný návod). 

Otočte klíčem doprava, aby válec zapadl. Zadejte kombinaci pro elektronický zámek, která se nachází na 

opačné straně tohoto návodu k použití. Když se rozsvítí zelené LED světlo Weiter, máte čtyři sekundy na to, 

abyste sejf otevřeli tak, že stisknete kliku směrem dolů. 

 

Otestujte každou kombinaci při otevřených dveřích! 

Kombinaci výrobce naleznete na opačné straně tohoto návodu k použití. Upozornění: Kombinaci nelze 

změnit. 

 

Klávesnice Pozor! 

Tekutiny mohou klávesnici poškodit! Pozor! 

Špičky pera nebo jiné špičaté předměty mohou perforovat membránu klávesnice! 

 

Je třeba vyvinout pouze malý tlak. Zelené světlo LED Weiter a jednotlivý signální tón hlásí, že tlak na 

klávesu byl rozpoznán. Zámek Vám dá na každé stisknutí klávesy 5 sekund čas. Po 5 sekundách uslyšíte 3 

signální tóny a bude blikat červené světlo LED. Když k tomu dojde, musíte začít  

od začátku. Elektronický zámek Kódy 

Existují tři možnosti otevření sejfu. 

1. Zadejte předdefinovanou pětimístnou kombinaci elektronického zámku. Tento kód nelze vymazat, ale 

můžete jej kdykoli použít k otevření sejfu. Bezpečně ho uschovejte! 

2. Pětimístný uživatelský kód lze naprogramovat a kdykoliv změnit. 

3. Na dočasný přístup můžete naprogramovat, změnit nebo vymazat pětimístný uživatelský PIN.  

Upozornění: Kód sestávající pouze z nul je neplatný. Programování pětimístného uživatelského kódu  

1. Stiskněte tlačítko Program. 

2. Zadejte kombinaci elektronického zámku. Zelené LED světlo zůstane zapnuto, dokud zadáváte libovolný 

pětimístný uživatelský kód. Po zadání 5 číslic se zelené LED světlo vypne. 

 

Opakujte tyto kroky za účelem naprogramování jiného uživatelského kódu. Můžete uživatelský kód 

vymazat tak, že stisknete tlačítko Program a dvakrát zadáte kombinaci elektronického zámku. 



Naprogramování pětimístného uživatelského PIN 

Upozornění: Musíte naprogramovat uživatelský kód předtím, než naprogramujete uživatelský PIN. 

1. Stiskněte tlačítko Program. 

2. zmáčkněte tlačítko podruhé. 

3. Zadejte pětimístný uživatelský kód. Zelené LED světlo zůstává zapnuté. 

4. Zadejte pětimístný uživatelský PIN dle Vaší volby. Po zadání 5 číslic se zelené LED světlo vypne. 

 

(Opakujte tyto kroky za účelem naprogramování jiného uživatelského PIN. Abyste uživatelský PIN vymazali, 

stiskněte dvakrát tlačítko Program, zadejte Váš uživatelský kód a následně 00000.) 

 

Otestujte každou kombinaci při otevřených dveřích! 

Otestujte novou kombinaci pro elektronický zámek vícekrát při otevřených dveřích, abyste zajistili, že byl správně 

naprogramován. Nyní je možné používat novou kombinaci 

pro elektronický zámek. 

 

Zápis uživatelského kódu a uživatelského PIN Uživatelský kód: _ _ _ _ _ 

Uživatelský PIN: _ _ _ _ _ 

 

Takto sejf odemknete: 

Zadejte předem definovaného pětimístnou kombinaci pro elektronický zámek, uživatelský kód a uživatelský PIN. 

Zelené LED světlo rozsvítí na 4 sekundy. V tomto čase můžete otočit klikou a otevřít sejf. 

 

Takto sejf uzamknete: 

Zavřete dveře a kliku uveďte do horizontální polohy. 

 

výměna baterií 

Žluté LED světlo svítí, když musí být nahrazeny baterie. Při výměně baterií se kódy nevymažou. V části 

"Vložení baterií" v odstavci "elektronický zámek" najdete návod na vložení. 

 

Upozornění: Pokud se zdá, že sejf nefunguje, zkontrolujte nejdříve baterie předtím, než se obrátíte na zákaznickou 

službu Sentry. 

 

Upozornění: Doporučujeme výměnu baterií po dvou letech a vždy, když už žluté světlo LED více nezhasíná. 

 

režim pozastavení 

Po trojnásobném zadání nesprávného kódu přechází zámek na dvě minuty do takzvaného režimu pozastavení. V 

tomto režimu nelze zámek aktivovat a každé stisknutí tlačítka vyvolává signalizaci CHYBY. 

 

Elektronický zámek s LCD 

 

Sejfy s elektronickým zámkem a klíčem 

 

Za účelem poskytnout více ochrany jsou některé modely vybaveny duálním systémem uzamykání (elektronický 

zámek a klíč). MUSÍTE použít elektronický kód a klíč, abyste sejf otevřely. 

 

Takto otevřete sejf poprvé:



Vložte 4 AA baterie (dodržte návod v části "elektronický zámek"). 

 

Otočte klíčem doprava, aby zapadl válec. Zadejte kód elektronického zámku (titulní stranu)  

a stiskněte tlačítko Prog / Enter. Pokud se rozsvítí zelené LED světlo Weiter, máte čtyři sekundy čas na to, 

abyste otevřeli sejf tak, že kliku tisknete směrem dolů. 

 

Klávesnice Pozor! 

Tekutiny mohou klávesnici poškodit! Pozor! 

Špičky pera nebo jiné špičaté předměty mohou perforovat membránu klávesnice! 

 

Je třeba vyvinout pouze malý tlak. Pokud stačíte nějaké tlačítko, klávesnice se rozsvítí a jeden jednotlivý 

signální tón hlásí, že tlak na klávesu byl rozpoznán. Zámek Vám dá na každé stisknutí klávesy 5 sekund čas. 

Po 5 sekundách uslyšíte 3 signální tóny a bude blikat červené světlo LED. když 

k tomu dojde, musíte začít od začátku. kódy 

Existují tři možnosti otevření sejfu. Zadejte jeden z následujících kódů a stiskněte tlačítko Prog / Enter: 

1. Zadejte předdefinovanou pětimístnou kombinaci elektronického zámku. Tento kód nelze vymazat, ale 

můžete jej kdykoli použít k otevření sejfu. Bezpečně ho uschovejte! 

2. Můžete naprogramovat jeden čtyřmístný až osmimístný manažerský kód a v případě potřeby jej změnit.  

3. Na dočasný přístup můžete naprogramovat, změnit nebo vymazat maximálně 6 čtyřmístných až 

osmimístných uživatelských kódů. 

Upozornění: Kód sestávající pouze z nul je neplatný. Otestujte každou kombinaci při otevřených dveřích! 

Otestujte nové kódy pro elektronický zámek LCD vícekrát při otevřených dveřích, abyste zajistili,  

že byly správně naprogramované. 

 

Upozornění: Abyste mohli začít s novým zadáváním manažerského, uživatelského a výrobního kódu, 

stiskněte CLEAR. Následně můžete kód nově zadat. 

 

Upozornění: Abyste vypnuli nebo zapnuli signální tón, stiskněte 0 a potom Prog / Enter. (0, Prog / Enter) 

Programování manažerského kódu 

Upozornění: Je možné naprogramovat pouze jeden (1) manažerský kód. 

 

Takto naprogramujete manažerský kód: 

1. Stiskněte tlačítko Prog / Enter, zadejte pětimístnou kombinaci elektronického zámku a stiskněte tlačítko 

Prog / Enter. 

2. Prázdné pole znamená, že není naprogramován žádný manažerský kód. Pole označená * naproti tomu 

znamená, že manažerský kód naprogramovaný je. 

3. Zadejte čtyřmístný až osmimístný kód a stiskněte tlačítko Prog / Enter, abyste ukončili programování 

kódu. 

  

Takto kód vymažete: 

1. Stiskněte tlačítko Prog / Enter, zadejte pětimístnou kombinaci elektronického zámku a stiskněte tlačítko 

Prog / Enter. 

2. Pokud se v poli nachází *, znamená to, že je naprogramován kód, který může být vymazán.  

3. Stiskněte 0, 0, 0, 0 a potom Prog / Enter, abyste manažerský kód vymazali (0, 0, 0, 0, Prog / Enter).  

 

Upozornění: Abyste mohli začít s novým programováním manažerského nebo uživatelského kódu, počkejte 5 

sekund, dokud uběhne čekací doba zámku. Následně můžete začít znovu.
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Programování uživatelského kódu 

Upozornění: Je možné naprogramovat šest (6) uživatelských kódů. Takto naprogramujete kód:  

1. Stiskněte tlačítko Prog / Enter dvakrát, zadejte manažerský kód a stiskněte tlačítko Prog / Enter.  

2. Použijte   nebo  , abyste se dostali k různým polím. Prázdné pole znamená, že že je možné zadat 

kód, dokud pole označené * je obsazeno. 

3. Zadejte čtyřmístný až osmimístný kód na zvolené pozici a stiskněte tlačítko Prog / Enter, abyste ukončili 

programování kódu. 

 

Takto kód vymažete: 

1. Stiskněte tlačítko Prog / Enter dvakrát, manažerský kód a stiskněte tlačítko Prog / Enter.  

2. Použijte   nebo  , abyste se dostali k symbolu *, jehož kód má být vymazán. 

3. Stiskněte 0, 0, 0, 0 a potom Prog / Enter, abyste příslušný uživatelský kód vymazali (0, 0, 0, 0, Prog / 

Enter). 

 

Upozornění: Abyste mohli začít s novým programováním manažerského nebo uživatelského kódu, počkejte 

5 sekund, dokud uběhne čekací doba zámku. Následně můžete začít znovu. 

 

Takto sejf odemknete: 

Zadejte předem definovaného pětimístnou kombinaci elektronického zámku, manažerský kód nebo 

uživatelský kód a stiskněte tlačítko Prog / Enter. Na každé zadávané číslo se zobrazí hvězdička. Symbol 

otevřené visacího zámku se zobrazí po dobu 4 sekund. V tomto čase můžete otočit klikou a otevřít sejf.  

 

Takto sejf uzamknete: 

Zavřete dveře a kliku uveďte do horizontální polohy. 

 

Manažerské a uživatelské kódy bezpečně uschovejte 

Poznamenejte si manažerské a uživatelské kódy a uschovejte je na bezpečném místě (ne v sejfu).  

 

Zápis manažerského kódu a uživatelského PIN Manažerský kód: _ _ _ _ _ 

Uživatelský kód: _ _ _ _ _ 

 

výměna baterií 

Symbol baterie se objeví, když musí být nahrazeny baterie. Při výměně baterií se kódy nevymažou. V části 

"vložení baterií" v odstavci "elektronický zámek" najdete návod na vložení. 

 

Upozornění: Pokud se zdá, že sejf nefunguje, zkontrolujte nejdříve baterie předtím, než se obrátíte na 

zákaznickou službu Sentry. 

 

symboly 

 

ERR (chyba) označuje následující situace: 

1. Stiskli jste tlačítko Program v nesprávném čase. 

2. Zadali jste neplatný kód. 

3. Mezi dvěma stisky tlačítek uběhlo více než 5 sekund. 

  

PRG (program) 

Zobrazí se po stisknutí tlačítka Program, dokud se neukončí programování manažerského nebo 

uživatelského kódu. 



 

* (Hvězdička) označuje následující situace: 

1. Byla stisknuté tlačítko s číslicí. 

2. V režimu Program označuje obsazenou pozici kódu. 

 

chyba 

Během programování označuje pozice kódu. 

- Prázdné pole znamená, že není naprogramován žádný kód 

- Pole označené * znamená, že kód je naprogramován. 

 

visací zámek 

Zobrazí se po trojnásobném zadání nesprávného kódu a zůstává viditelným během dvouminutového režimu 

pozastavení. 

 

otevřený zámek 

Zobrazí se po zadání platného kódu. Označuje, že sejf byl odemčený a je možné otevřít dveře.  

 

Baterie 

Zobrazí se, když jsou baterie slabé a musí být vyměněny. 

 

reproduktor 

Zobrazí se, když je aktivován signální tón. 

 

režim pozastavení 

Po trojnásobném zadání nesprávného kódu přechází zámek na dvě minuty do takzvaného režimu 

pozastavení. V tomto režimu nelze zámek aktivovat a zobrazí se symbol visacího zámku.  


