
Návod k obsluze elektronického sejfu Smaragd 

 
POZOR !!! Pročtěte si prosím pozorně následující návod k obsluze ještě před uvedením do 

provozu či nastavováním nového kódu. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za poruchy na 

sejfu ani za škody na majetku, ať jsou jakékoli, způsobené nesprávnou obsluhou. Nesprávné 

zacházení např. použití síly, nebo nepřiměřené nakládání s výrobkem může vézt k špatnému 

uzamčení sejfu.  

 

 

1/ Vložení baterií 

Provoz zámku je zabezpečován 4 ks tužkových baterií 1,5 V 

Tyto baterie nejsou součástí  dodávky sejfu. 

Po odstranění plastového krytu na pravé straně vložte baterie. Je potřeba dodržet správnou 

polaritu baterií (+,-). 

Po vložení baterií se na displeji objeví nápis „ o “  a poté GOOD což znamená , že je  trezor 

připravený k použítí. 

 

 

2/ První otvevření trezoru po vložení baterií. 

 Stisknout tlačítko START 

 Na displeji se objeví následující blikající znaky: - - - - - - - - - - -  

 Zadejte kód naprogramovaný ve fabrice: 1-5-9-1-5-9 

 V případě, že je vše v pořádku, zazní akustický signál, zasvítí zelená LED dioda a na 

displeji se objeví nápis OPEN 

 Nyní máme 5 sekund na otvevření trezoru pomocí mechanického pootočení 

uzamykacího mechanizmu  

 

 

3/ Programování kódu  

 

Upozornění: u tohoto sejfu mohou být nastaveny 2 různé kódy.  Po prvním otevření sejfu 

a vložení baterií by jste měli pro vlastní bezpečnost vložit oba nové 6-místné kódy. Po uložení 

nových kódů již NENÍ MOŽNÉ otevřít sejf pomocí kódu nastaveného z výroby. 

        

                 Programování „ kódu 1 “  

 Stiskněte tlačítko START 

 Zazní zvukový signál a na displeji sa vzápětí objeví blikající znaky: - - - - - - - -  

 Zadejte nový kód  (6 - místné číslo) 

 Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří (u pantů). 

 Zazní akustický tón a na displeji se objeví nápis IN a právě zadaný kod se objeví pro 

ověření na dislpleji. Programování kódu bylo ukončeno. 

                   

                  Programování „ kódu 2 “ 

 Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří (u pantů). 

 Zazní zvukový signál a na displeji sa vzápětí objeví blikající znaky: - - - - - - - -  

 Stiskněte tlačítko START 

 Zadejte nový kód  ( 6 - místné číslo) 

 Na displeji se objeví nápis IN a právě zadaný kod se objeví pro ověření na dislpleji. 

Programování kódu bylo ukončeno. 



 

 

 

 

4/ Otevření trezoru  

 Stiskněte tlačítko START a na displeji se objeví blikající znaky - - - - - - - - - -  

 Zadejt jeden z kódů, které jste právě naprogramovali 

 Po zadání správných údajů zazní zvukový signál, zasvítí zelená LED dioda, a na 

displeji zasvítí nápis OPEN.  

 Použitím otočného mechanizmu směrem vpravo, v průběhu 5 sekund otevřeme sejf. 

 

POZOR !!! Po zadání špatného číselného kódu zazní zvukový signál, rozsvítí se červená 

LED dioida a na displeji se zobrazí nápis „ERROR“. Pokud vložíte 5x špatný číselný kód 

dojde k zablokování elektronického mechanismu na dobu 3 minut. Po tuto dobu nebude 

reagovat na jakékoliv zadání. 

Pokud v průběhu těchto tří minut odstraníte jednu nebo více baterií začne tento tří minutový 

blokovací systém znovu. Stejně tak pokud vložíte zpět již odstraněnou baterii. 

V průběhu těchto tří minut, ale může být bez problémů použit klíč pro nouzové otevření sejfu. 

Pokud použijete k otevření nouzový klíč ( bod 6) můžete tuto tříminutovou blokaci 

elektronického mechanismu zrušit stisknutím červeného tlačítka umístěného na vnitřní straně 

dveří (u pantů). 

 

 

5/ Vložení nových baterií  

viz bod 1 – vložení nových baterií 

 

Je doporučeno používat pouze alkalické baterie. 

 

 

6/ Mechanické otevření sejfu 

Vestavěli jsme pro Vás také nouzový mechanický systém. Pokud jste ztratili nebo zapoměli 

Váš kód, odstraňte kryt baterií a vyjměte je. Zasuňte klíč pro nouzové otevření a otočte jím 

doleva až na doraz. Poté otočte otočným mechanismem doprava.  

Takto je možno sejf kdykoliv otevřít. 


