
NÁVOD NA POUŽITIE TREZOROV SÉRIE 
„DIGITEC“ 

POZOR! Prv ako uvediete zámok do chodu, alebo budete chcieť nastaviť nový odtlačok prstu, 
prečítajte si starostlivo návod na použitie. Nepreberáme nijakú záruku ani za funkčné poruchy 
spôsobené chybným nastavením, príp. použitím sily, alebo neodborným zaobchádzaním, ani za 
vecné škody alebo škody na majetku, ktoré napr. vyplývajú z nedôkladného uzamknutia trezoru.  

ROZSAH DODÁVKY: 
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte úplnosť dodaného príslušenstva: 

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

 
POZOR! Trezor sa zo strany výroby expeduje tak, že ho môžete otvoriť ľubovoľným 
odtlačkom prstu. Z bezpečnostných dôvodov Vám odporúčame tak rýchlo ako to je možné 
uložiť do pamäte osobné odtlačky prstov. Z bezpečnostných dôvodov by ste mali pre každého 
užívateľa uložiť do pamäte viacero odtlačkov. 
1.UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

1.1. Odstráňte bezpečnostný kryt vľavo od snímača odtlačkov prstov 
1.2. Vsuňte kľúč na núdzové otváranie, ktorý bol dodaný spolu s trezorom (vrúbkami nahor). 
1.3. Otočte kľúčom doprava až na doraz. 
1.4. Dvere sa otvoria samostatne. 
1.5. Otočte kľúčom na núdzové otváranie doľava až na doraz a vytiahnite ho. 
1.6. Odstráňte bezpečnostný kryt z priečinku na batérie na vnútornej strane dverí (pri závesoch). 
1.7. Vložte štyri kusy dodaných 1,5 V AA batérií (pri vkladaní batérií dbajte na správne 
pólovanie batérií). 
1.8. Zatvorte priečinok na batérie. 

 
ODTLAČOK PRSTU – MASTER 

2. PROGRAMOVANIE PRVÉHO MASTER – ODTLAČKU PRSTU 
2.1. Pri elektronicky otvorených dverách držte stlačený červený gombík na vnútornej strane 
dverí (pri závesoch) 
2.2. Súčasne trikrát stlačte zelený gombík (na vnútornej strane dverí). 
2.3. Rozsvieti sa žltá  LED dióda a snímač odtlačkov prstov. 
2.4. Zvolený prst vložte pevne na snímač odtlačkov prstov a nechajte ho tam dovtedy, kým 
zaznie akustický signál a zhasne žltá LED dióda. 
2.5. Dajte preč prst zo snímača odtlačkov prstov. 
2.6. Žltá LED dióda a snímač odtlačkov prstov sa opäť rozsvietia. 
2.7. Opätovne položte pevne prst, až kým zaznie dlhý akustický signál. 
2.8. Zvolený prst je teraz vložený do pamäte. 

POZOR! Ak počas hore uvedeného postupu obsluhy zasvieti červená LED dióda a zaznejú tri 
signálne tóny, tak začnite programovanie opätovne od bodu 2.1. 

 
3. PROGRAMOVANIE DRUHÉHO/TRETIEHO MASTER – ODTLAČKU PRSTU 

3.1. Pri elektronicky otvorených dverách držte stlačený červený gombík na vnútornej strane 
dverí (pri závesoch). 
3.2. Súčasne trikrát stlačte zelený gombík (na vnútornej strane dverí). 
3.3. Rozsvieti sa žltá  LED  dióda a  snímač odtlačkov prstov. 
3.4. Položte pevne prvý master-prst až zaznie akustický signál a zhasne žltá LED dióda. 



3.5. Zložte prst zo snímača odtlačkov prstov. 
3.6. Položte a držte pevne nový master-prst na snímači odtlačkov prstov, kým zaznie akustický 
signál a zhasne žltá LED dióda. 
3.7. Zložte prst zo snímača odtlačkov prstov. 
3.8. Žltá LED dióda a snímač odtlačkov prstov sa opätovne rozsvietia. 
3.9. Položte a držte pevne druhý zvolený master-prst, až kým zaznie akustický signál a žltá LED 
dióda zhasne. 
3.10. Druhý zvolený master-prst je teraz uložený do pamäte. 

POZOR! Ak počas hore uvedeného postupu obsluhy zasvieti červená LED dióda a zaznejú tri 
signálne tóny, začnite s programovaním znovu od bodu 3.1. 

Pri vkladaní tretieho master-prsta do pamäte postupujte tak, ako je popísané od bodu 3.1. 

UŽÍVATEĽSKÉ ODTLAČKY PRSTOV 
Máte možnosť uložiť do pamäte až do 100 užívateľských odtlačkov prstov. 

POZOR! Prv ako budete môcť uložiť do pamäte užívateľský odtlačok prsta, MUSIA byť 
uložené do pamäte všetky tri master-odtlačky prstov. 
4. PROGRAMOVANIE UŽÍVATEĽSKÉHO ODTLAČKU PRSTA 

4.1. Pri elektronicky otvorených dverách trikrát stlačte zelený gombík na vnútornej strane dverí. 
4.2. Rozsvieti sa žltá LED dióda a snímač odtlačkov prstov. 
4.3. Teraz položte a pevne podržte zvolený prst na snímači odtlačkov prstov, až kým zaznie 
akustický signál a zhasne žltá LED dióda. 
4.4. Zložte prst zo snímača odtlačkov prstov. 
4.5. Žltá LED  dióda a snímač odtlačkov prstov sa opätovne rozsvieti. 
4.6. Znovu položte a pevne podržte prst, až kým zaznie akustický signál. 
4.7. Užívateľský odtlačok prsta, ktorý ste zvolili, je teraz uložený do pamäte. 

POZOR! Ak počas hore uvedeného postupu obsluhy zasvieti červená LED  dióda a zaznejú tri 
signálne tóny, tak začnite s programovaním znovu od bodu 4.1. 

5. UZAMKNUTIE TREZORU 
5.1. Držte dvere zatvorené. 
5.2. Stlačte červený gombík napravo od snímača odtlačkov prstov – počas procesu uzamkýnania 
svieti žltá LED dióda. 
5.3. Dôkladné uzamknutie trezoru signalizuje akustický signál a rozsvietenie zelenej LED diódy. 

 
6. OTVORENIE TREZORU 

6.1. Stlačte červený gombík vpravo od snímača odtlačkov prstov – zaznie akustický signál a 
rozsvieti sa žltá LED dióda. 
6.2. Položte a podržte prst, ktorého odtlačok je uložený do pamäte, na snímači odtlačkov prstov 
najmenej po dobu 10 sekúnd. 
6.3. Rozpoznanie odtlačku prstu signalizuje signálny tón a rozsvietenie zelenej LED diódy. 
6.4. Trezor sa otvorí samostatne. 
6.5. Úplné otvorenie trezoru sa signalizuje rozozvučaním signálneho tónu a rozsvietením zelenej 
LED diódy.  

 
7. NÚDZOVÉ OTVORENIE KĽÚČOM 

7.1. Odstráňte ochranný kryt vľavo od snímača odtlačkov prstov. 
7.2. Vsuňte kľúč na núdzové otvorenie, ktorý Vám bol dodaný (zárezom nahor). 
7.3. Otočte kľúčom doprava až na doraz. 
7.4. Dvere sa otvoria samostatne. 
7.5. Otočte kľúčom na núdzové otvorenie doľava až na doraz a vytiahnite ho. 

 
 



8.VÝMENA BATÉRIÍ 
8.1. Odstráňte ochranný kryt na vnútornej strane dverí. 
8.2. Vyberte batérie. 
8.3. Vložte nové batérie (dbajte na pólovanie batérií). 
8.4. Umiestnite ochranný kryt opäť na priečinok s batériami. 

POZOR! Po výmene batérií sa zachovávajú všetky odtlačky uložené do pamäte. 
 

VYMAZANIE ODTLAČKOV PRSTOV Z PAMATE 
9.VYMAZANIE UŽÍVATEĽSKÝCH ODTLAČKOV PRSTOV 

9.1. Pri elektronicky otvorených dverách stlačte tri krát červený gombík (pri závesoch) na 
vnútornej strane dverí. 
9.2. Zaznie dlhý akustický signál a rozsvieti sa zelená LED dióda. 
9.3. Teraz sú úspešne vymazané všetky odtlačky prstov užívateľov. 

 
10.VYMAZANIE VŠETKÝCH DO PAMATE ULOŽENÝCH ODTLAČKOV PRSTOV (aj 
master-odtlačkov). 

10.1. Pri elektronicky otvorených dverách držte stlačený zelený gombík (na vnútornej strane 
dverí) a súčasne trikrát stlačte červený gombík (pri závesoch) na vnútornej strane dverí. 
10.2. Rozsvieti sa žltá LED dióda. 
10.3. Položte a podržte pevne jeden z master-prstov na snímači odtlačkov prstov. 
10.4. Zaznie dlhý akustický signál. 
10.5. Všetky odtlačky prstov, ktoré boli uložené do pamäte (aj master-odtlačky prstov) sú 
úspešne vymazané. 

POZOR! Trezor sa teraz znovu nachádza v stave, v akom bol pri expedícii a dá sa otvoriť každým 
ľubovoľným odtlačkom prstu. 
 


