
Návod na produkt BioTech - zámek na otisk prstu 

UPOZORNĚNÍ: Prosíme, podrobně si přečtěte tento návod, protože neneseme 

zodpovědnost za případné poškození zámku nesprávným použitím nebo manipulací 

se zámkem. Rovněž nepřebíráme odpovědnost za škoday způsobené nesprávným 

použitím zámku, případně použitím hrubé síly na otevření nebo zavření zámku. 

 

ZAČÍNÁME 

Odstraňte krytku na pravé straně od čtečky otisku prstu. 

Vložte jeden z přiložených klíčů na nouzové otevření a otočte jím co nejvíce doprava, 

přičemž současně otočte i čtečku otisku prstu směrem doprava. 

Vraťte nouzový klíč do původní pozice a vyjměte ho. 

Odstraňte kryt, který chrání baterie. 

Vložte doporučené alkalické baterie dovnitř, na místo pro ně určené (4 x 1,5V AA 

baterie, pozor na jejich správnou polaritu). 

Upozornění: Přímo z výroby je možné produkt BioTech otevřít libovolným otiskem 

prstu. Prosíme, po jeho zakoupení nahrajte nejméně 3 originální osobní otisky prstů. 

Upozornění: Prosíme, nevkládejte klíč na nouzové otevření do vnitřku sejfu BioTech. 

Klíč je určen k nouzové otevření pro případ vybití baterií, kdyby byl uložen uvnitř, 

nebylo by možné sejf otevřít. 

 

NASTAVENÍ otisků prstů (lze nahrát až 60 otisků) 

Stiskněte programovací tlačítko na vnitřní straně dveří sejfu, nachází se po levé 

straně místa, kde se vkládají baterie. Po jeho správném stisknutí uslyšíte zvukový 

signál a čtečka otisku prstu se rozsvítí zeleně. 

Přiložte prst na čtečku dokud neuslyšíte dlouhý zvukový signál a čtečka se 

nepodsvieti na modrou barvu. 

Otisk prstu byl správně zaznamenán. 

Pro případ, že chcete nahrát několik otisků prstů, prosíme, opakujte tento postup 

opět. 

 

OTEVŘENÍ SEJFU BIOTECH EXTERNÍ ZDROJŮM 

Vložte 4 x 1,5V AA baterie do externího komponentu určeného pro otevření sejfu 

externím záložním zdrojem. 

Vložte tento komponent dovnitř elektronického zámku čtečky otisků prstů. 

Červené a modré světlo se rozsvítí a zazní dlouhý zvukový signál. 

Přiložte jeden nebo více nahraných otisků prstů na čtečku. 



Rozsvítí se modré světlo na čtečce a zazní dlouhý zvukový signál. 

Otočte čtečkou doprava, dokud se sejf BioTech neotevře. 

 

OTEVŘENÍ SEJFU BIOTECH Otisky prstů 

Přiložte nahraný otisk prstu / otisky prstu na čtečku otisku prstu. 

Rozsvítí se modré světlo a zazní dlouhý zvukový signál. 

Otočte zámkem směrem doprava, a tak otevřete sejf BioTech. 

Upozornění: Na otevření správným otiskem prstu máte celkem 3 pokusy. V případě, 

že přiložíte nenahraný otisk prstu, zazní 3 krát výstražný signál. Pokud ani na 3 krát 

nebude přiložen uložen otisk prstu, sejf se zablokuje na dobu 30 sekund. Po uplynutí 

této doby, máte opět tři pokusy na správné otevření sejfu. 

 

OTEVŘENÍ SEJFU BIOTECH DODANÝM KLÍČEM 

Odstraňte krytku zámku nacházející se na pravé straně od čtečky prstů. 

Vložte některý z přiložených nouzových klíčů a otočte jím doleva, přičemž současně 

otočte čtečkou doprava. 

Otočte nouzovým klíčem zpět doprava (do výchozí pozice). 

Sejf je otevřený. 

 

ZAVŘENÍ SEJFU BIOTECH 

Otočte čtečkou v protisměru hodinových ručiček, doleva. 

Ujistěte se, že se dveře sejfu bezpečně zavřely. 

 

VYMAZÁNÍ VŠECH OTISKŮ PRSTŮ 

Podržte programovací tlačítko na vnitřní straně dveří minimálně 3 sekundy, dokud 

nezazní krátký a dlouhý zvukový signál. 

Pusťte programovací tlačítko. 

Všechny uložené otisky prstů byly úspěšně vymazány. 


