
 

Návod na obsluhu  
elektronického zámku – Montreal s dotykovou obrazovkou 
 
POZOR! Než začnete elektronický zámek používat, anebo než se pokusíte navolit novou kombinaci čísel, přečtěte si 
pozorně tento návod k obsluze. Nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za poruchy funkčnosti způsobené 
nesprávným přepínáním, použitím násilí, zneužití anebo za škody či ztrátu majetku. 
Náhradní (nouzový) klíč nikdy nenechávejte uvnitř sejfu. 
 
VŠEOBECNÉ: Naprogramovaný kód 1 v podobě 1-2-3-4-5-6 a kód 2 v podobě 8-8-8-8-8-8-8-8, z bezpečnostních 
důvodů ihned po doručení zaměňte za svoje osobní kódy. Činnost kteréhokoliv tlačítka potvrzuje krátký tón. Maximální 
interval mezi dvěma činnostmi nesmí být delší než deset vteřin. 
 
-kód lze zadat viditelným nebo neviditelným způsobem -> Zkontrolujte bod "NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ – OTEVŘENÍ 
SEJFU BEZ VIDITELNÉHO KÓDU "  
 

1. ÚVOD K OBSLUZE 
 

1.1. Z dotykové obrazovky odstraňte ochranné fólie.  
 
1.2. Z pravé spodní části krytu odstraňte plastové víčko. 
 
1.3. Vložte jeden ze dvou nouzových (náhradních) klíčů (vrub by měl směřovat vzhůru).  
 
1.4. Otočte klíčem vpravo. Nyní můžete otevřít dveře.  
 
1.5. Nouzový klíč natočte zpět do svojí původní polohy a vytáhněte jej.  
 
1.6. Plastové víčko nasaďte nazpět na kryt.  
 
1.7. Otevřete plastové víčko na vnitřní straně dveří a vložte baterii.  
 
1.8. Vložte 4 ks 1,5 V AA baterií (nejsou součástí balení), dbejte na jejich správné uložení.  
 
1.9. Jakmile vložíte baterii, na obrazovce se objeví hlášení "ALrAdY". Elektronika je nyní připravená k použití.  
 
1.10. Plastové víčko baterie nakonec zavřete. 
 
2. OTEVŘENÍ SEJFU VÝROBNÍM KÓDEM 
 
2.1. Elektroniku aktivujete dotykem kdekoliv na obrazovce. 
 
2.2. Dotykem číslic na obrazovce vložte jeden ze dvou výrobních kódů (1-2-3-4-5-6 anebo 8-8-8-8-8-8-8-8) 
 
2.3.  Číslo potvrďte stiskem symbolu "#". 
 
2.4. Po vložení správného kódu se na obrazovce objeví hlášení "OPEN". Otvírání zámku funguje automaticky.  
 
2.5. Po otevření se na obrazovce objeví hlášení "OPENED". Teď můžete dveře na sejfu otevřít.  
 
2.6. Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" na obrazovce objeví hlášení "ERROR", pokuste se zopakovat výše 
uvedenou operaci znovu. 



 
3. ZAMYKÁNÍ SEJFU 
3.1. Zavřete dveře. Dveře uchovávejte v této poloze.  
 
3.2. Na obrazovce se potom objeví hlášení "CLOSE". Zámek se zavře automaticky.  
 
3.3. Na obrazovce se objeví hlášení "CLOSED" a sejf je nyní zamčený.  
 
Vždy se ujistěte, že je sejf určitě zavřený! 
 
 
4. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU  
Z bezpečnostních důvodů si vždy při před použitím změňte tovární kódy na vlastní. Napřed si dobře promyslete, který 
kód chcete použít. Nikdy nepoužívejte kódy, které mohou jiné osoby lehce zjistit, například datum narození. Nouzové 
klíče i kód si vždy pečlivě uschovejte. Náhradní nouzový klíč nikdy nenechávejte uvnitř sejfu. 
 
Programování kódu 1  
• Elektroniku aktivujete dotekem ve kterémkoliv bodě obrazovky.  
• Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří).  
• Na obrazovce se objeví hlášení "INPUT" a "- - -- - - - - - ".  
• Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů minimálně 3 čísla, maximálně však 8 číslic), stiskem číslic na dotekové 
obrazovce.  
• Svůj kód potvrďte stiskem " # ". 
• Uslyšíte krátký tón a na obrazovce se objeví hlášení "INTO". 
• Pro účely potvrzení se na pár vteřin na obrazovce objeví Váš nový kód 1.  
• Nyní je kód 1 uložený.  
• Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" objeví na obrazovce hlášení "ERROR", zkuste zopakovat výše 
uvedenou operaci znova. 
 
Programování kódu 2  
• Elektroniku aktivujete dotekem ve kterémkoliv bodě obrazovky.  
• Vložte dvakrát "0-0", dotekem na číslici "0" na obrazovce. 
• Stiskněte červené tlačítko uvnitř sejfu (na zadní straně dveří). 
• Na obrazovce se objeví hlášení "INPUT" a "- - -- - - - - - ".  
• Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů minimálně 3 čísla, maximálně však 8 číslic), stiskem číslic na dotekové 
obrazovce.  
• Svůj kód potvrďte stiskem " # ". 
• Uslyšíte krátký tón a na obrazovce se objeví hlášení "INTO". 
• Pro účely potvrzení se na pár vteřin na obrazovce objeví Váš nový kód 2.  
• Nyní je kód 2 uložený.  
• Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" objeví na obrazovce hlášení "ERROR", zkuste zopakovat výše 
uvedenou operaci znova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ – OTEVŘENÍ SEJFU BEZ VIDITELNÉHO KÓDU.  
 
Pokud chcete zadat, aniž by na obrazovce byla vidět čísla, postupujte následovně:  
 
- Elektroniku aktivujete dotekem ve kterémkoliv bodě obrazovky.   
-Zadejte "*" (hvězdičku), dotekem na symbol na obrazovce.  
-Teď se na obrazovce objeví  v horní části, hned vedle symbolu baterie.  
-Dotekem na číslice na obrazovce zadejte jeden ze svých 2 osobních kódů. Čísla kódu jsou uvedena ve zkreslené 
podobě, a proto je nemůže identifikovat žádná cizí osoba.  
-Svůj kód potvrdíte stiskem " # ". 
-Po vložení správného kódu se na obrazovce objeví hlášení "OPEN" a sejf se otevře automaticky.  
-Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" objeví na obrazovce hlášení "ERROR", zkuste výše uvedenou operaci 
zopakovat. 
 
 
5. OTEVŘENÍ SEJFU OSOBNÍM KÓDEM 1 NEBO 2 
5.1. Elektroniku aktivujete dotykem ve kterémkoliv bodě obrazovky. 
 
5.2. Stiskem číslic na obrazovce zadejte jeden ze svých 2 osobních kódů.  
 
5.3. Svůj kód potvrďte stiskem " # ". 
 
5.4. Po zadání kódu se na obrazovce objeví hlášení "OPEN". Sejf se otevře automaticky.  
 
5.5. Po otevření se na obrazovce objeví hlášení "OPENED". Nyní můžete dveře otevřít.  
 
5.6. Pokud se po zadání kódu a stisku tlačítka "#" objeví na obrazovce hlášení "ERROR", zkuste výše uvedenou 
operaci zopakovat. 
 
6.POUŢITÍ NOUZOVÉHO OTVÍRÁNÍ 
Pokud zapomenete kód, anebo pokud jsou baterie vybité, postupujte následovně:  
 
6.1. Odstraňte plastové víčko na pravé spodní straně krytu. 
 
6.2. Vložte jeden ze dvou dodaných nouzových klíčů (vrub by měl směřovat nahoru).  
 
6.3. Nouzový klíč otočte vpravo. Nyní můžete dveře otevřít. 
 
7.VÝMĚNA BATERIÍ 
 
7.1. Otevřete dveře.  
 
7.2. Odstraňte plastový kryt z boxu na baterie.  
 
7.3. Staré baterie vytáhněte.  
 
7.4. Vložte dovnitř čtyři nové baterie typu AA.  
 
7.5. Přesvědčte se, že jsou baterie ve správné poloze. 
 
7.6. Po vložení poslední baterie se na obrazovce objeví hlášení "ALrAdY". Elektronika je nyní opět připravená k 
použití.  
 



7.7. Nakonec zavřete plastové víčko boxu na baterie. 
 
4. NESPRÁVNÝ KÓD  
 
Pokud zadáte nesprávný kód, zazní krátký zvukový tón a na obrazovce se objeví hlášení "ERROR". V takovém 
případě máte ještě dva poslední pokusy. Po třetím zadání nesprávného kódu se elektronika na tři minuty zablokuje a 
zobrazí tento symbol: (malý obrázek zámku). Během těchto tří minut obrazovka nereaguje na žádné doteky, ale sejf 
můžete otevřít nouzovým klíčem. 
 
 

UPOZORNĚNÍ: Váš nový sejf ani jeho obsah NEJSOU automaticky pojištěné.  
 
Baterie nejsou součástí dodávky sejfu!!! 
 


