
NÁVOD NA POUŽITIE TREZOROV SÉRIE „HOLYTEC“ 

 
!!POZOR: Prv ako uvediete zámok do chodu, alebo budete chcieť nastaviť novú číselnú 
kombináciu, prečítajte si pozorne tento návod na použitie. Nepreberáme žiadnu záruku ani za 
poruchy funkcie podmienené chybnou zmenou nastavenia, príp. použitím násilia, alebo 
neodborným zaobchádzaním, ani za vecné škody alebo škody na majetku, ktoré napr. vyplývajú z 
nedôkladného uzamknutia trezoru. 
ROZSAH DODÁVKY:                          
Pred uvedením do prevádzky preverte úplnosť dodaného príslušenstva: 

• 2 kusy kľúčov na núdzové otvorenie (obr. 1) 
• 2 kusy aktivačných kľúčov (obr. 2) 
• 4 kusy batérií (1,5 V, AA) 
• 4 kusy upevňovacieho materiálu 

 
Trezor sa z výroby expeduje s masterkódom 8-8-8-8-8-8, z bezpečnostných dôvodov Vám 
odporúčame masterkód zmeniť. 

1.UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 1.1 Odstráňte ochranné zakrytie priečinka na batérie na vnútornej strane dverí 
 1.2 Vložte 4 kusy dodaných 1,5 V AA batérií (pri vkladaní batérií dbajte na správne pólovanie) 

 1.3 Uzatvorte priečinok na batérie. 
 1.4 Vsuňte dodaný aktivačný kľúč.  
 1.5 Otočte kľúčom doprava, aby sa aktivoval elektronický zámok a ponechajte kľúč v tomto 

postavení. 

2. OTVORENIE PROSTREDNÍCTVOM MASTERKÓDU 
2.1. Pri zatvorených dverách alebo pri vysunutom uzamykacom zariadení zadajte platný 
masterkód (pri expedícii 8-8-8-8-8-8) 

2.2. Zadanie potvrďte stlačením tlačidlo „E“. 
2.3. Počas procesu otvárania sa na displeji objaví „OPEN“. 

2.4. Po uskutočnení otvorenia nápis na displeji zhasne a správne otvorenie ohlási akustický 
signálny tón. 

3. ZMENA MASTERKÓDU (Masterkód, ktorý si zvolíte, sa zachová i pri výmene batérií.) 
3.1. Stlačte dvakrát tlačidlo „0“. 

3.2. Stlačte tlačidlo „E“ - na displeji sa objaví „OLD“. 
3.3. Zadajte platný masterkód (pri expedícii 8-8-8-8-8-8). 

3.4. Stlačte tlačidlo „E“ - na displeji sa objaví „SET“. 
3.5. Teraz zadajte masterkód, ktorý ste si zvolili (min. 3-číslicový, max. 6-číslicový) 

3.6. Stlačte tlačidlo „E“ - na displeji sa objaví „REPEAT“. 
3.7. Opätovne zadajte masterkód, ktorý ste si zvolili a potvrďte Vašu voľbu stlačením tlačidlo 
„E“  



3.8. Na displeji sa objaví „DONE“. 

3.9. Teraz je programovanie úspešne ukončené. 
POZOR! Ak sa na displeji počas programovanie objaví „ERROR“, začnite programovanie znova 
od bodu 1.1. 

4. UZAMKNUTIE PROSTREDNÍCTVOM MASTERKÓDU 
4.1. Zatlačte dvere a zadajte platný masterkód (pri expedícii 8-8-8-8-8-8). 
4.2. Zadanie potvrďte stlačením tlačidlo „E“. 

4.3. Na displeji sa objaví „CLOSE“. 
4.4. Po úspešnom uzamknutí trezora zhasne displej a zaznie akustický signálny tón. 

4.5. Teraz je trezor uzamknutý. 

5. DOBA UZAMKNUTIA PRI CHYBNOM ZADANÍ 
5.1. Pri zadaní chybného kódu sa na displeji objaví „ERROR1“ a zaznejú tri akustické signálne 
tóny. 

5.2. Teraz máte dva ďalšie pokusy zadať správny kód. 
5.3. Pri každom ďalšom chybnom zadaní sa na displeji objaví „ERROR2“ a „ERROR3“. 

5.4. Po troch chybných zadaniach kódu sa na displeji objaví „Hold05“. 
5.5. Teraz je elektronika na 5 minút zablokovaná pre každé ďalšie zadanie. 

POZOR dobu zablokovania môžete prerušiť pomocou kľúča na núdzové otvorenie (viď. bod 10 
„Núdzové otvorenie prostredníctvom kľúča“). 

6. DEAKTIVÁCIA UKAZOVATEĽA DISPLEJA 
6.1. Stlačte súčasne tlačidlo „C“ a „3“. 

6.2. Na displeji sa objaví „dP----“. 
6.3. Zadaný kód sa na displeji už neukáže. Miesto toho sa po každom stlačení tlačidla objaví „-“. 

POZOR! Po výmene batérii pokračuje prevádzka trezora opäť s aktivovaným ukazovateľom 
displeja. 

7. AKTIVÁCIA UKAZOVATEĽA DISPLEJA 
7.1. Stlačte súčasne tlačidlo „C“ a „3“. 

7.2. Na displeji sa objaví „dPCodE“. 
7.3. Zadaný kód sa opäť objaví na displeji. 

8. DEAKTIVÁCIA AKUSTICKÝCH SIGNÁLOV 
8.1. Súčasne stlačte tlačidla „C“ a „6“. 

8.2. Na displeji sa objaví „SILENT“. 
8.3. Teraz bude prevádzka trezoru prebiehať bez akustických signálov. 

Pozor! Po výmene batérií pokračuje prevádzka trezora opäť s aktivovanými signálnymi tónmi. 

9. AKTIVÁCIA AKUSTICKÝCH SIGNÁLOV 
9.1. Súčasne stlačte tlačidla „C“ a „6“. 



9.2. Na displeji sa objaví „bUZZE“. 

9.3. Teraz bude prevádzka trezoru prebiehať s akustickými signálmi. 

10. NÚDZOVÉ OTVORENIE PROSTRENÍCTVOM KĽÚČA 
10.1. Odstráňte ochranné krytie zámku na núdzové otvorenie napravo od klávesnice. 
10.2. Zasuňte kľúč na núdzové otvorenie, ktorý Vám bol dodaný spolu s trezorom, do zámku 
(vrúbkovaním nahor). 
10.3. Otočte kľúčom doprava a otvorte dvere trezoru. 

10.4. Otočte kľúč na núdzové otvorenie doľava do východiskovej pozície a vytiahnite ho. 
POZOR! Ak sa kľúč na núdzové otvorenie neotočí do východiskovej pozície, nie je možné otvoriť 
alebo zatvoriť trezor prostredníctvom elektronického zámku – na displeji sa objaví „ERROR“. 

11. KONTROLA BATÉRIÍ 
11.1 Stlačte tlačidlo „E“. 
11.2. Ak sa na displeji objaví „Hi-BATT“ sú vložené batérie v poriadku. 

11.3. Ak sa na displeji objaví „Lo-BATT“, vymeňte ihneď batérie. 
POZOR! Ak sa počas prevádzky trezoru na displeji objaví „Lo-BATT“, vymeňte ihneď batérie. 

 

UŽÍVATEĽSKÝ KÓD 
UZAMKNUTIE UŽÍVATEĽSKÝM KÓDOM 

• Zasuňte aktivačný kľúč na vnútornej strane dverí a otočte ním doprava. 

• Zatlačte dvere. 

• Zadajte kód, ktorý si želáte (min. 3-číslicový, max. 6-číslicový). 

• Stlačte tlačidlo „E“. 

• Na displeji sa objaví „CloSE“. 

• Po úspešnom uzavretí trezoru displej zhasne a zaznie akustický signálny tón. 

• Teraz je trezor uzamknutý. 

OTVORENIE UŽÍVATEĽSKÝM KÓDOM 

• Zadajte kód, ktorý ste si predtým zvolili. 

• Stlačte tlačidlo „E“. 

• Počas procesu otvárania sa na displeji objaví „OPEN“. 

• Po uskutočnení otvárania displej zhasne a správne otvorenie bude ohlásené prostredníctvom 
akustického signálneho tónu. 

 
 
 

 
 


