
COMSAFE HOLYTEC 13

NÁVOD POUŽITIE TREZOROV SÉRIE

HolyTec
POZOR: Přečtěte si prosím pozorně tento návod k pou-
žití před použitím zámku. Nepřebíráme žádnou záruku
za funkční poruchy způsobené chybným přestavováním
příp. použití násilí nebo za neodborné zacházení ani za
věcné škody nebo škody na majetku, které byli způso-
bené uzavřením sejfu, které neodpovídá předpisu.

DŮLEŽITÉ! V žádném případe neuchovávejte dodané
klíče pro nouzové otevírání uvnitř trezoru.

Trezor se z výroby expeduje s masterkó-
dem 0-0-0-0-0-0,
z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme master-
kód změnit.

UVEDENÍ DO PROVOZU
Odstraňte ochranný kryt na baterie na vnitřní straně
dveří uvolnění šroubku.
Vložte 4 kusy 1,5 V AA baterií (při vkládání baterií dbej-
te na správnou polaritu).
Na displeji se objeví „SCURE“ a za poté následuje
„good“.
Elektronika je připravena k provozu.
Upevněte kryt na baterie.

VŠEOBECNĚ:
Pokud chcete opravit chybné zadání, stiskněte tlačítko
„ * “.
Přezkoušejte napětí baterií stisknutím stlačíte tlačítka
„ # “ . Pokud se na displeji objeví.
„BATT-H“, je stav napětí baterií v pořádku. Pokud se na
displeji objeví „BATT-L“, měli by jste baterie vyměnit.
Pokud si nepřejete, aby se při zadávání na displeji obje-
vovali čísla, stiskněte před zadávánaím kódu tlačítko
„ * “. Na displeji se namísto čísel objeví „ - “.

UZAMKNUTÍ – ULOŽENÍ UŽÍVATELSKÉHO
KÓDU:
Při otevřených dveřích zadejte kód, který si přejete
(min. tri, max. šest číslic).
Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „ # “.
Na displeji se objeví „CLOSED“.
Právě zadaný uložený kód se na pět sekund ukáže.
Trezor je tímto uzavřen.

OTVEVŘENÍ PROSTŘEDNÍCTVÍM
UŽÍVATELSKÉHO KÓDU
Zadejte kód, který jste si zvolili (min. tri max. šest
číslic).
Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „ # “.
Na displeji se objeví „OPEND“.
Trezor je tímto otevřen.

OTEVŘENÍ PROSTŘEDNÍCTVÍM
MASTERKÓDU (při dodaní)
Stiskněte dvakrát tlačítko „ # “
Zadejte z výroby uložený masterkód „0-0-0-0-0-0“.
Na displeji se objeví „OPEND“.
Trezor je tímto otevřen.

ZMĚNA MASTERKÓDU
Stiskněte dvakrát tlačítko „*“.
Na displeji se objeví „PROG“.
Zadejte číselnou řadu „842627“.
Potvrďte zadání stisknutím tlačítka „ # “.
Na displeji se objeví „OLD“.
Zadejte doposud uložený výrobní kód (nastavený ve
výrobě při expedici 0-0-0-0-0-0).
Pro potvrzení stiskněte tlačítko „ # “.
Na displeji se objeví „NEW“.
Zadejte nový masterkód, který si přejete (MUSÍ. byt
6-místný).
Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „ # “.
Na displeji se objeví „AGAIN“.
Opětovně zadejte nový masterkód, (MUSÍ byť 6-míst-
ný).
Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „ # “.
Na displeji se objeví „GOOD“.
Masterkód je tímto úspěšně změněn.

DOBA UZAMKNUTÍ PRI CHYBNÉM ZADÁNÍ
Při zadání chybného kódu se na displeji objeví
„E-CODE“.
Nyní máte tři další pokusy zadat správný kód.
Po čtyřech chybných zadáních kódu se na displeji obje-
ví „hold-5“ a elektronika se na 5 minut zablokuje“.
NOUZOVÉ OTEVŘENÍ PROSTŘEDNICTVÍM KLÍČE
Odstraňte ochranný kryte pod klávesnicí.
Zasuňte do zámku klíč pro nouzové otevírání, který Vám
byl dodaný spolu s trezorem.
Otočte klíčem doprava a otevřete dveře trezoru.

CZ ČESKY

POZOR:
Váš nový trezor a jeho obsah nejsou auto-
maticky zabezpečeny/pojištěny/. Oddělte
tento požadavek bezpečnosti pojistné hodno-
ty Vašeho pojištění v pojistné smlouvě.
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NÁVOD NA POUŽITIE TREZOROV SÉRIE

HolyTec
POZOR: Prv, ako uvediete zámok do chodu alebo bude-
te 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 neod-
borným zaobchádzaním, ani za vecné škody, alebo
škody na majetku, ktoré napr. vyplývajú z nedôkladné-
ho uzamknutia trezoru.

Dôležité: V žiadnom prípade neuchovávajte dodané
kľúče na núdzové otvorenie trezora v trezore!

Trezor sa z výroby expeduje s masterkó-
dom 0-0-0-0-0-0,
z bezpečnostných dôvodov Vám odporúčame master-
kód zmeniť.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Odstráňte ochranný kryt priečinka na batérie na vnútor-
nej strane dverí tým, že uvoľníte skrutku.
Vložte 4 kusy 1,5 V AA batérií (pri vkladaní batérií dbaj-
te na správne pólovanie).
Na displeji sa objaví „SCURE“ a za ním nasleduje
„good“.
Elektronika je takto pripravená na prevádzku
Uzatvorte priečinok na batérie.

VŠEOBECNÉ:
Ak chcete opraviť chybné zadanie, stlačte tlačítko „*“
Preskúšajte napätie batérií tým, že stlačíte tlačítko „#“ –
ak sa na displeji sa objaví „BATT-H“, tak je stav napätia
batérií v poriadku. Ak sa na displeji objaví „BATT-L“,
mali by ste batérie vymeniť.
Ak si neželáte, aby sa pri zadávaní na displeji objavova-
li čísla, tak pred zadávaním kódu stlačte tlačítko „*“. Na
displeji sa namiesto čísel objaví „-“.

UZAMKNUTIE –
ULOŽENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU:
Pri otvorených dverách zadajte kód, ktorý si želáte
(min. tri, max. šesť číslic).
Zadanie potvrďte stlačením tlačítka „#“.
Na displeji sa objaví „CLOSED“.
Práve zadaný uložený kód sa na päť sekúnd ukáže.
Trezor je týmto uzavretý.

OTVORENIE PROSTREDNÍCTVOM
UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU
Zadajte kód, ktorý ste si zvolili (min. tri max. šesť
číslic).
Zadanie potvrďte stlačením tlačítka „#“.
Na displeji sa objaví „OPEND“.
Trezor je týmto otvorený.

OTVORENIE PROSTREDNÍCTVOM
MASTERKÓDU (pri dodaní)
Stlačte dvakrát tlačítko „#“
Zadajte pri z výroby uložený masterkód „0-0-0-0-0-0“
Na displeji sa objaví „OPEND“.
Trezor je týmto otvorený.

ZMENA MASTERKÓDU
Stlačte dvakrát tlačítko „*“.
Na displeji sa objaví „PROG“.
Zadajte číselný rad „842627“.
Potvrďte zadanie stlačením tlačítka „#“.
Na displeji a objaví „OLD“.
Zadajte doteraz uložený výrobný kód (nastavený vo
výrobe pri expedícii 0-0-0-0-0-0).
Na potvrdenie stlačte tlačítko „#“.
Na displeji sa objaví „NEW“.
Zadajte nový masterkód, ktorý si želáte (MUSÍ. byť
6-miestny).
Zadanie potvrďte stlačením tlačítka „#“.
Na displeji sa objaví „AGAIN“.
Opätovne zadajte nová masterkód, ktorý si želáte
(MUSÍ byť 6-miestny).
Zadanie potvrďte stlačením tlačítka „#“.
Na displeji sa objaví „GOOD“.
Masterkód je týmto úspešne zmenený.

DOBA UZAMKNUTIA PRI CHYBNOM ZADANÍ
Pri zadaní chybného kódu sa na displeji objaví
„E-CODE“.
Teraz máte tri ďalšie pokusy zadať správny kód.
Po štyroch chybných zadaniach kódu sa na displeji
objaví „hold-5“ a elektronika sa na 5 minút zablokuje“.

NÚDZOVÉ OTVORENIE PROSTRENÍCTVOM
KĽÚČA
Odstránte ochranné zakrytie dolu od klávesnice.
Zasuňte do zámku kľúč na núdzové otvorenie, ktorý
Vám bol dodaný spolu s trezorom.
Otočte kľúčom doprava a otvorte dvere trezoru.
Teraz môžete dvere otvoriť.

SK SLOVAŠKA

POZOR: Váš nový trezor a jeho obsah nie sú
automaticky zabezpečené /poistené/. Oddelte
túto požiadavku bezpečnosti poistnej hodnoty
Vášho poistenia v poistnej zmluve.
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