Návod k obsluze elektronického TREZORU SAFEtronics
EURON - II.BEZP. TŘÍDA
NEJPRVE POZORNĚ PROČTĚTE CELÝ NÁVOD

Základní informace
• trezor se otevírá tak, že nejprve zadáním správného kódu odblokujeme mechanismus a potom odemkneme mechanicky
• v příbalu jsou dvě sady klíčů, jedna je mimo trezor (aby bylo možné odemknout po rozbalení) a jedna uvnitř trezoru,
v každé z nich jsou dva různé klíče - jeden pro běžné odemykání a zamykání a druhý jen pro nouzové odemknutí
• hlášení trezoru tj. nápisy na displeji jsou doprovázeny krátkou melodií

Volba kódu - všeobecně
• tvoří jej šest číslic, každou je nutno zadat do šesti vteřin od volby předchozí - po uplynutí této doby se zadávaný
kód ruší a volba se musí opakovat od začátku
• do páté zadávané číslice lze kód smazat klávesou “CLEAR” - po volbě šesté číslice trezor okamžitě vyhodnocuje
správnost zadaného kódu

1. PRVNÍ manipulace s trezorem - změna kódu
Od výrobce je trezor dodáván uzamčený (kód 000000). Je tedy nutné nainstalovat vlastní uživatelský kód.
Vsuneme klíč do zámku v levé části dveří pod posuvným segmentem ozdobné lišty, na klávesnici zadáme kód
000000 a odemkneme. Pokud se tak nestane do tří vteřin (v tuto dobu svítí na displeji nápis “-OPEN-”), trezor
zůstane uzamknutý i zakódovaný a pro další otevření musíme volbu kódu opakovat. Změnu kódu je možné
provést jen u odemknutého trezoru s otevřenými dveřmi zadáním kódu původního. Poté se na displeji objeví
na šest vteřin nápis “CODE” a do uplynutí tohoto intervalu je třeba začít zadávat nový kód a následně jej potvrdit stiskem klávesy “ENTER”. Neučiníme-li tak, musíme postup opakovat, v opačném případě trezor ohlásí
úspěšnou změnu kódu specifickou melodií a nový kód ještě krátce zůstává na displeji zobrazen. Dveře trezoru
je nyní možné zavřít a uzamknout vloženým klíčem.
2. Běžný provoz
Pro běžné odemykání trezoru (kód je již známý - uložený v paměti) opět platí, že nejprve zadáním správného
kódu musíme odblokovat mechanický zámek. Teprve potom v následujících třech vteřinách máme možnost
vlastního odemknutí klíčem vloženým do otvoru pod posuvným segmentem ozdobné lišty. Nestane-li se tak,
trezor zůstává standardně uzamčen.
• běžné otevírání - nejdříve vsunout klíč, navolit na klávesnici správný kód a odemknout (na displeji se
zobrazují namísto zadávaných čísel jen pomlčky)
• běžné zavírání - jen uzamknout klíčem po zavření dveří (na klávesnici se neprovádí žádná volba!)
• zavřený a uzamknutý trezor nevykazuje žádné vnější projevy
• otevřený trezor upozorňuje na potřebu zavření dveří akusticky a zároveň hlášením “-OPEN-” celkem pětkrát,
vždy po jedné minutě - poté čeká bez dalších projevů
• uzavřený, ale nezamčený trezor pak hlásí opět nutnost zamknout akusticky v 10-i sekundových intervalech
po dobu šesti minut (na displeji se zobrazuje nápis “CLOSED”) - poté čeká bez dalších projevů
• při otevřených dveřích nikdy nemanipulujeme klíčem
• chceme-li někdy v průběhu běžného užívání trezoru změnit kód, postupujeme dle instrukcí popsaných
v části “První manipulace s trezorem”, tedy nový kód volíme při otevřených dveřích po zadání kódu starého
a stvrzujeme jej stiskem klávesy “ENTER”
• je-li zadaný nesprávný kód, na displeji se objeví nápis “ERCOdn”, kde n je číslo udávající počet možných oprav
chybného zadání kódu (může být hodnot 2 až 0, přičemž 0 znamená na 10 minut zablokovaný trezor)
• u zablokovaného trezoru se po stisknutí jakékoli klávesy na displeji objeví nápis “HOLd nn”, kde nn značí
čas zbývající do odblokování trezoru v minutách

Aktivátor
•
•
•
•

plochý umělohmotný výlisek černé barvy zasunutý v otvoru ve vnitřním krytu dveří
v běžném provozu trezoru s ním nemanipulujeme
vyjímá se jen při dlouhodobém odstavení a nepoužívání trezoru
po jeho vyjmutí a vrácení zpět se objeví nápis “-OPEN-” a naposledy používaný kód zůstává v paměti
(při déle trvajícím nepoužívání trezoru je tedy nutné si jej poznamenat)

Napájení a výměna baterií
• k napájení elektroniky trezoru je nutné zásadně vždy používat alkalické baterie - typ C (4ks 1,5V monočlánků
střední velikosti, běžně prodávané)
• životnost baterií v běžném provozu je více jak dva roky
• stav baterií lze kdykoli testovat u zavřeného a zamčeného trezoru stlačením klávesy “ENTER” - objeví se hlášení
“ba-LO” (nutnost výměny) nebo “ba-HI” (baterie v pořádku)
• navíc při každém odemknutí trezoru je napájení testováno automaticky a při jeho poklesu pod povolenou hranici
se na displeji objeví hlášení upozorňující na nutnost výměny baterií
• baterie jsou uloženy pod krytem na vnitřní části dveří označeném žlutou samolepkou
• před výměnou je nutné vyjmout aktivátor a zpět jej vrátit až po dokončení výměny
• po odšroubování krytu provedeme výměnu baterií dle vyznačeného schéma polarizace, dbáme však také, aby
minimální doba mezi vyjmutím baterií a vložením nových nebyla kratší než 2 minuty - poté vrátíme zpět
kryt
• po výměně není třeba měnit ani zadávat nový kód, trezor si pamatuje původní

Poruchové stavy
Dojde-li k poruchovému stavu, projeví se po stisku klávesy specifickou melodií a nápisem “ERROR”.
ERROR 1 - objeví se v případě přerušení napájecího napětí při zavřených dveřích
- trezor uvedeme do normálního stavu nouzovým otevřením (viz níže)
- následným zadáním původního kódu při otevřených dveřích se trezor přihlásí nápisem “HELLO”
a dále je již funkční
ERROR 3 - objeví se po nouzovém odemknutí zakódovaného a uzavřeného trezoru
- zadáním původního kódu při otevřených dveřích se následným ohlášením “HELLO” stává
trezor opět naprosto funkčním
ERROR 4 - objeví se při chybě elektroniky a tento stav již vyžaduje servisní zásah

Mechanické (nouzové) odemykání trezoru
Trezor je možné v případě nutnosti otevřít mechanicky - klíčem, který je součástí dodávky (2ks). Otvor
nouzového zámku se nachází pod ozdobnou lištou v pravé části dveří. Musíme tedy odšroubovat čtyři
šroubky pod posuvným segmentem této lišty a pohybem doleva ji sejmout. Zasuneme oba klíče do klíčových
otvorů a odemkneme v pořadí pravým a pak levým. Otevřeme dveře, přičemž se na displeji objeví nápis
“ERROR 3”. Zadáním původního kódu při otevřených dveřích je trezor opět plně funkční.

UPOZORNĚNÍ
**************************************************
V PŘÍPADĚ ZAPOMENUTÍ KÓDU LZE TREZOR OTEVŘÍT JEN MECHANICKY,
TREZOR JE DÁLE NEFUNKČNÍ - JE NUTNÝ SERVISNÍ ZÁSAH.
TAKOVÝTO ZÁSAH SE NEPOČÍTÁ JAKO REKLAMAČNÍ V RÁMCI ZÁRUKY.
**************************************************

