
Návod na obsluhu elektronického zámku 
SMARAGD – ver.1 

 
Pozor: Prosíme , prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu skôr, ako budete chcieť nastaviť 
novú číselnú kombináciu. Nepreberáme ručenie za poruchy funkčnosti podmienené chybným 
prestavením, príp. použitím sily alebo neodborným zaobchádzaním, ani za vecné a majetkové 
škody, ktoré možno vyvodiť z nesprávneho zatváranie sejfu. 
 
Upozornenie: doporučujeme používať alkalické batérie !!! 
 
1. VKLADANIE BATÉRIÍ 
Do trezoru sú potrebné 4 batérie AA 1,5 V. Odstráňte kryt batérií na pravej strane elektroniky 
a vložte batérie. Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené (pól+, pól-),. Teraz sa preverí 
stav elektroniky zámku. Ak je všetko v poriadku, na displeji sa objaví „good“. 
 
2. OTVORENIE TREZORU PO VLOŽENÍ BATÉRIÍ 
Kvôli prvému elektronickému otvoreniu trezora stlačte „START“. Zobrazovanie na čelnej 
doske ukáže „––––––„. Teraz zadajte jeden z dvoch výrobných kódov: 0,0,0,0 (kód 
užívateľa), alebo 8,8,8,8  (master-kód) a zadanie potvrďte stlačením tlačidla „START“. Ozve 
sa krátke pípnutie a svieti zelená dióda LED. Na displeji je „OPEN“. Otočte otočný 
mechanizmus  v priebehu 5 sekúnd doprava, aby ste sejf otvorili. 
Ak nechcete, aby sa váš kód pri otvorení objavoval na displeji, stlačte pred prvým zadaním 
dvakrát tlačidlo „START“. Všetky ostatné body sú rovnaké. 
 
3. PROGRAMOVANIE KÓDU 
NEZABUDNITE: v tomto sejfe možno uložiť do pamäte 2 rozličné kódy. Po prvom otvorení 
a vložení batérií by ste mali kvôli vlastnej bezpečnosti zmeniť obidva kódy. 
 
Programovanie kódu užívateľa 
 
- Stlačte červené tlačidlo (vnútorná strana dverí pri závese). Ozve sa signál a na displeji sa 
objaví „SET CODE“, a potom „––––––––––„ a zobrazovanie bliká. 
 
- Teraz zadajte min.3 čísla a max. 8 čísel, ktoré chcete použiť ako nový kód užívateľa. 
Potvrďte svoje zadanie stlačením tlačisla „START“. Ozve sa signál, na displeji sa objaví „IN“ 
a čísla, ktoré ste naprogramovali. Programovanie sa teraz úspešne skončilo. 
 
Programovanie master-kódu 
 
- Stlačte červené tlačidlo (vnútorná strana dverí pri závese) a následne tlačidlo „START“. Na 
displeji sa objaví „OLD CODE“, a nasleduje „––––––„. 
- Teraz zadajte v súčasnosti platný master-kód (výrobný master-kód:8,8,8,8) a stlačte tlačidlo 
„START“. Na displeji sa objaví „SET“ a potom“––––––„ a zobrazovanie bliká. Teraz zadajte 
min.3 a max. 8 čísel, ktoré chcete použiť ako nový master-kód. Svoje zadanie potvrďte 
stlačením tlačidla „START“. Na displeji sa objaví „RE-INPUT“ a nasleduje „–––––„, okrem 
toho bliká zobrazovanie. 
- Teraz ešte raz zadajte vami zvolený master-kód a potvrďte ho stlačením tlačidla „START“. 
Po signáli sa na displeji objaví „IN“ a čísla, ktoré ste naprogramovali. Programovanie sa teraz 
úspešne skončilo. 
 



POZOR!!!  Pozadaní  nesprávnej číselnej kombinácie sa ozve signál a svieti červená dióda 
LED. Na displeji sa objaví „ERROR“ a trezor sa neotvorí. Ak sa nesprávny kód zadá 4-krát 
za sebou, na displeji sa objaví „ ERROR“ a signál sa ozve na asi 3 minúty. V tomto čase sejf 
nereaguje na zadávané kódy. Ak použijete na otvorenie sejfu núdzový mechanický kľúč, 
môžete signál prerušiť  stlačením červeného tlačidla (vo vnútri sejfu). 
 
4. KONTROLA BATÉRIÍ 
Na testovanie batérií stlačte tlačidlo „START“. Keď sa na displeji objaví „LO-BAE“, je 
potrebné vymeniť batérie. 
 
5. VLOŽENIE NOVÝCH BATÉRIÍ 
Po výmene batérií, ak sa na displeji objaví „good“, je všetko v poriadku. 
 
6.MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE 
Do sejfu sme zabudovali mechanický systém núdzového otvárania. Vyberte kryt batérií, 
zasuňte kľúč pre núdzové otváranie a otočte ho doľava až na doraz, potom otočnú rúčku 
otočte doprava. Takto je možné sejf kedykoľvek otvoriť. 
 


