
Návod k použití elektronické skříně na zbraně „GUNTRONIC“ 
 

!!POZOR: Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze dřív, než budete chtít nastavit novou číselnou 

kombinaci. Nepřebíráme záruky za poruchy funkčnosti vzniklé chybným přestavením, příp. použitím síly nebo 

neodborným zacházením, ani za věcné a majetkové škody, které by mohli vzniknout nesprávným uzavíráním skříně. 

Nikdy neuschovávejte klíče pro nouzové otevření uvnitř skříně na zbraně. 

 

Všeobecně: 
Každé stisknutí klávesnice vydá krátký zvukový signál. 

Prodlení mezi jednotlivými stisknutími klávesnice nesmí být delší než 5 sec. 

Správně zadaný kód bude potvrzen dvojitým akustickým signálem.  

Špatně zadaný kód bude označen trojitým akustickým signálem.  

 

 

1. PRVNÍ OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ PO DODÁNÍ: 
1.1. Odstraňte kryt zámku napravo od klávesnice.  

1.2. Zasuňte jeden ze dvou dodaných klíčů sloužících pro nouzové otevírání a otočte jím doprava až na doraz. 

1.3. Otočením kliky umístěné pod klávesnicí směrem doprava skříň otevřeme 

1.4. Klíč otočte opět směrem doleva do polohy uzamčeno a vytáhněte jej.  

        Nikdy neuschovávejte klíče pro nouzové otevření uvnitř skříně na zbraně. 

1.5. Otevřete prostor pro umístění baterií na straně dveří.  

1.6. Použijte 4 kusy přiložených baterií 1,5 voltu AA. Dbejte při vkládání baterií na správnou polaritu. 

Uzavřete prostor pro baterie. 

 

Před používáním Vaší skříně na zbraně „GunTronic“ musí být z bezpečnostních důvodů uložen osobní uživatelský 

kód a také změněn Mastercode (1-2-3-4-5-6), který je již přednastavený z výroby. Před započetím tohoto velmi 

jednoduchého programování si stanovte Vaše nové osobní kódy. Nepoužívejte osobní data jako např. datum 

narození a další kombinace, které by bylo snadné zjistit pouhou znalostí Vaší osoby.  Opatrujte Vaše kódy stejně 

jako klíče pro nouzové otevření aby nemohlo dojít k jejich zneužití.  

 

 

2. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO UŽIVATELSKÉHO KÓDU   
2.1 Otevřete skříň dle bodů 1.1, 1.2 a 1.3. 

2.2 Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří. 

2.3 Zazní 2 signální tóny. Máte 5 sec. během kterých je nutno zahájit programování 

2.4 Zadejte Vámi zvolenou kombinaci (z bezpečnostních důvodů doporučujeme zadat minimálně 3 

místnou, maximálně však 8 místnou)  a potvrďte ukončení programování tlačítkem „#“. 

2.5 Po potvrzení Vámi zadaného uživatelského kódu tlačítkem „#“ se rozezní 2 signální tóny. 

2.6 Programování uživatelského kódu proběhlo úspěšně. 

 

 

3. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO MASTER KÓDU: 
3.1 Stiskněte 2x klávesu „0“. 

3.2 Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří, zazní 3 signální tóny. 

3.3 Zadejte Vámi zvolenou kombinaci (z bezpečnostních důvodů doporučujeme zadat minimálně 3    

                     místnou, maximálně však 8 místnou) 

3.4 Potvrďte konec programování stisknutím „#“. Zazní 2 signální tóny. 

3.5 Programování master kódu proběhlo úspěšně. 

 

 

4. OTEVŘENÍ SEJFU: 
4.1 Zadejte jeden z Vámi nastavených kódů a potvrďte zadání červeným tlačítkem „#“ 

4.2 Zazní dvojitý zvukový signál a rozsvítí se zelená LED dioda, nyní máte 5 sec. na otevření Vaší 

skříně pomocí kliky umístěné pod klávesnicí.   

4.3 Klikou otočte doprava a Vaše skříň je otevřena.. 

 

5. BLOKOVACÍ ČAS PŘI OPAKOVANÉM ZADÁNÍ NESPRÁVNÉHO KÓDU: 
Zadání špatného kódu je signalizováno trojitým akustickým signálem. Máte již jen 2 pokusy pro zadání správného 

kódu. Pokud dojde k zadání špatného kódu 3x, aktivuje se tzv. blokovací čas na dobu 4 minut, po který elektronika 

nereaguje na žádné zadání. Po uplynutí této doby můžete opět zadávat správný kód. 

 

 



6. NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ: 
 Pokud jste zapomněli Vámi zvolené kódy, popř. jsou-li baterie prázdné postupujte následovně 

 

6.1 Odstraňte kryt zámku napravo od klávesnice  

6.2  Zasuňte jeden ze dvou dodaných klíčů sloužících pro nouzové otevírání a otočte jím doprava až na doraz. 

6.3  Otočením kliky umístěné pod klávesnicí směrem doprava skříň otevřeme 

 

 

 

7. VÝMĚNA BATERIÍ: 
7.1 Otevřete prostor pro baterie na vnitřní straně dveří. 

7.2 Použijte 4 kusy nových baterií 1,5 voltu AA. Dbejte při vkládání baterií na správnou polaritu. 

7.3 Uzavřete prostor pro baterie.  

 

 
Batérie nie sú súčasťou dodávky tovaru!!! 

 

Používejte pouze alkalické baterie. 


