
Návod k obsluze zámku na otisk prstu GunMaster XL 

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

zodpovědnost za případné poškození zámku nesprávným použitím nebo manipulací 

se zámkem. Rovněž nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené nesprávným 

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

 

ZAČÍNÁME 

Vložte jeden ze dvou přiložených nouzových klíčů a otočte doleva. 

Otočte klíčem zpět do výchozí pozice. 

Vyberte klíč. 

Odstraňte kryt baterie z vnitřní strany dveří produktu GunMaster XL. 

Vložte dovnitř celkem 4 x1,5V AA alkalické baterie (pozor na správnou polaritu). 

Upozornění: Prosíme, nevkládejte dovnitř sejfu GunMaster XL nouzové klíče. Slouží 

pro nouzové otevření sejfu a také na otevření sejfu pro případ vybití baterií. V 

případě, že je uzamknete dovnitř sejfu, nebude ho možné otevřít ve výše uvedených 

případech. 

Upozornění: Nepoužívejte znovu nabíjecí baterie, případně ne alkalické baterie. 

Používejte vždy pouze nové baterie, taktéž nepoužívejte kombinaci starých a nových 

baterií. 

Prostor pro umístění baterií se nachází na vnitřní straně dveří sejfu. 

 

NASTAVENÍ KÓDU PRO GUNMASTER XL 

Podržte programovací tlačítko (najdete ho na vnitřní straně dveří, blízko prostoru pro 

uložení baterií). Držte tlačítko tak dlouho, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí a zelené 

světlo. 

Pusťte programovací tlačítko. 

Uslyšíte krátký zvukový signál a jednotlivá tlačítka se zbarví do zeleno-modra. Nyní 

je sejf GunMaster XL připraven k naprogramování. 

Nastavte 4-místný kód. Zároveň uslyšíte zvukový signál a tlačítka rozsvítí zeleně. 

Opět opakujte kombinaci 4-místného kódu. Budete opět slyšet dvojitý zvukový signál 

a tlačítka ztratí své barevné podsvícení (zhasnou). 

Kód pro sejf GunMaster XL byl naprogramován a nastaven. 

V případě, že během nastavování kódu uslyšíte 5 krát akustický signál, něco se 

nepodařilo. Prosíme, opakujte celý postup opět. 

 

 



NASTAVENÍ otisků prstů (lze nastavit až 20 otisků) 

Podržte programovací tlačítko na vnitřní straně dveří. Následně pusťte programovací 

tlačítko. 

Uslyšíte zvukový signál a tlačítka budou mít zelenou / modrou barvu. 

Nyní můžete několikrát přiložit požadovaný prst ke čtečce otisků prstu. Uslyšíte 

dvojitý zvukový signál a tlačítka se zbarví zeleně. 

Otisk prstu byl nastaven. 

V případě, že chcete přidat další otisky prstů, postup opakujte. 

V případě, že budete během nastavování slyšet 5 krát pípnutí, došlo k chybě. 

Prosíme, opakujte celý proces opět. 

 

VYMAZÁNÍ VŠECH OTISKŮ PRSTŮ 

Podržte programovací tlačítko, které se nachází na vnitřní straně dveří sejfu 

GunMaster XL. Uslyšíte dvojitý zvukový signál a tlačítka budou zelené. 

Následně opět stiskněte programovací tlačítko, dokud opět nezazní zvukový signál a 

tlačítka se zbarví zeleně. 

Pusťte programovací tlačítko. 

Všechny nahrané otisky prstů byly vymazány. 

 

OTEVŘENÍ GUNMASTER XL POMOCÍ KÓDU 

Zadejte 4-místný kód, který jste naprogramovali. 

Tlačítka se rozsvítí zeleně. 

Sejf GunMaster je otevřený. 

Upozornění: V případě, že zadáte nesprávný kód celkem 3 krát, zazní 5 krát 

zvukové znamení. Následně se rozezvučí po dobu 60 sekund zvukový alarm, a po 

dobu dalších 2 minut nebude možné znovu zadat kód. 

 

OTEVŘENÍ GUNMASTER XL POMOCÍ Otisky prstů 

Stiskněte jedno z tlačítek. 

Přiložte prst, který je nahrán v paměti sejfu ke čtečce. 

Tlačítka rozsvítí zeleně a uslyšíte krátký zvukový signál. 

Sejf GunMaster XL je otevřený. 

 

 



OTEVŘENÍ GUNMASTER XL POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE 

Vložte jeden ze dvou nouzových klíčů a otočte jím doprava. 

Otočte klíčem zpět do výchozí pozice. 

Odstraňte klíč. 

 

DEAKTIVACE ZVUKOVÉHO ALARMU 

Podržte první tlačítko sejfu GunMaster XL. 

Zazní zvukový signál a tlačítka rozsvítí zeleně. 

Podržte tlačítko dokud všechny zelené tlačítka nezhasnou. 

Nyní je zvukový alarm deaktivován. 

 

AKTIVACE ZVUKOVÉHO ALARMU 

Podržte první tlačítko sejfu GunMaster XL. 

Zazní zvukový signál a tlačítka rozsvítí zeleně. 

Podržte tlačítko dokud všechny zelené tlačítka nezhasnou a nezazní zvukový signál. 

Nyní je zvukový alarm aktivován. 

 

AKTIVACE ALARMU VIBROVANÍM 

Podržte čtvrté tlačítko sejfu GunMaster XL. 

Zazní zvukový signál a tlačítka rozsvítí zeleně. 

Podržte tlačítko dokud všechny ostatní tlačítka rozsvítí modře a to 5 krát a nezazní 

zvukový signál. 

Nyní je alarm vibrováním aktivní. 

Upozornění: V případě, že je aktivován alarm Vibrace, alarm se spustí vždy, když je 

sejfem GunMaster XL zatrasené nebo chcete sejf GunMaster XL otevřít nouzovým 

klíčem. Alarm lze vypnout zadáním 4-místného kódu. Po tom, jak se alarm spustí, 

je nutné ho znovu re-aktivovat. 


