
 

Návod k použití skříňky na klíče KeyTronic  

s elektronickým zámkem 

POZOR:  Než začnete zámek používat, anebo než se pokusíte nastavit na elektronickém zámku nový kód, pročtěte si 

prosím pozorně tyto provozní pokyny. Nebudeme brát žádnou zodpovědnost za funkční poruchy způsobené 

nesprávným přepínáním anebo použitím, ani za případně znehodnocení sejfu nebo ztrátu majetku.  

Nouzový (náhradní) klíč nikdy nenechávejte uvnitř skříně.  

Všeobecná poznámka:  

Po každém správném stisku tlačítka zazní zvukový signál. Maximální povolený časový interval mezi stiskem 

jednotlivých tlačítek je 30 vteřin.  Po zadání správného vstupního kódu zazní dvojitý zvukový signál. V případě zadání 

nesprávného vstupního kódu zazní zvukový signál 3 krát.   

Při změně osobních údajů se vždy přesvědčte, že jsou dveře na skříni otevřené. V případě, že dojde n nějaké poruše, 

budete tak stále mít ke svému majetku pořád přístup.  

1. PRVNÍ OTEVŘENÍ SKŘÍŇKY NA KLÍČE:  

1.1. Odstraňte kryt na přední straně pod klikou u dveří. 

1.2. Vložte nouzový (náhradní) klíč a otočte jím po směru hodinových ručiček.  

1.3. Nyní můžete otáčením kliky na dveřích po směru hodinových ručiček za pomoví klíče otevřít.  

1.4. Nouzový (náhradní) klíč otočte do základní polohy a vytáhněte jej. Tento nouzový (náhradní) klíč nikdy 

nenechávejte uvnitř skříně.  

1.5. Odstraňte kryt zásuvky na baterie na vnitřní straně dveří.  

1.6. Vložte čtyři baterie velikosti  1,5V AA (alkalické). Dávejte pozor na polaritu! Zavřete zásuvku baterií.  

1.7. Skříň na klíče s elektronickým zámkem se dodává s předvoleným univerzálním kódem Mastercode (1-2-3-4-5-6). 

Předtím, než začnete skříň na klíče používat, doporučujeme tento univerzální kód (Mastercode) změnit společně 

s osobním uživatelským kódem (Usercode). Před započetím programování si zapište kódy, které chcete používat. 

Nikdy prosím nepoužívejte žádné kódy, které nějak souvisí s Vaším příjmením, datem narození a podobně. Kódy i 

nouzové klíče uchovávejte vždy na bezpečném místě. Nouzový (náhradní) klíč nikdy nenechávejte uvnitř skříně.  

2. PROGRAMOVÁNÍ UŽIVETLSKÉHO KÓDU 

2.1. Skříň na klíče otevřete podle popisu v bodě (1).  

2.2. Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří.  

2.3. Uslyšíte 2 zvukové signály. Nyní máte 5 vteřin na započetí programování nového uživatelského kódu. 

2.4. Za pomoci klávesnice zadejte nový uživatelský kód. Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme zadat kód 

složeny ze 3 až 8 číslic. Kód potvrdíte stiskem tlačítka "#" na klávesnici na vnější straně dveří.  



2.5. Správné naprogramování potvrdí 2 zvukové signály.  

2.6. Teď jste úspěšně naprogramovali nový uživatelský kód.  

3. PROGRAMOVANIE  nového Mastercode:  

3.1. Na klávesnici stiskněte dvakrát tlačítko "0". 

3.2. Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří. Uslyšíte 3 zvukové signály.  

3.3. Pomocí klávesnice zadejte nový Mastercode. Z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme zadat kód složeny ze 

3 až 8 číslic.  

3.4. Kód potvrdíte stiskem tlačítka "#" na klávesnici na vnitřní straně dveří.  

3.5. Správné naprogramování potvrdí 2 zvukové signály. 

3.6. Teď jste úspěšně naprogramovali nový Mastercode.  

4. OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ NA KLÍČE:  

4.1. Pomocí klávesnice zadejte kód, který musíte naprogramovat. Zadaný kód potvrdíte stiskem tlačítka "#".  

4.2. Uslyšíte 2 zvukové signály a zelená LED dioda zabliká.  Nyní máte 5 vteřin na otevření dveří pomocí kliky.  

4.3. Klikou na dveřích otočte doprava, čímž otevřete dveře.  

5. ZABLOKOVÁNÍ PO ZADÁNÍ NESPRÁVNÉHO KÓDU:  

PO zadání nesprávného přístupového kódu zazní zvukový signál 3 krát. Po zadání 3 nesprávných kódů se elektronický 

zámek zablokuje.  Interval blokace je nastaven na 4 minuty, během této doby není možné se zámkem nijak pracovat. 

Po 4 minutách můžete znova zadat kód. 

6. NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ KLÍČEM:  

Pokud kód ztratíte nebo zapomenete, anebo pokud jsou baterie vybité, můžete postupovat následovně:  

6.1. Odstraňte kryt na přední straně pod klikou dveří.  

6.2. Vložte nouzový (náhradní) klíč, který je součástí dodávky s klíčem od skříně a otočte jím ve směru hodinových 

ručiček.  

6.3 Nyní můžete skříň otáčením kliky na dveřích po směru hodinových ručiček za pomocí klíče otevřít. 

7. VÝMĚNA BATERIÍ:  

7.1. Otevřete zásuvku na baterie na vnitřní straně dveří skříně na klíče.  

7.2. Vložte čtyři baterie velikosti  1,5V AA (alkalické). Dávejte pozor na polaritu! Zavřete zásuvku baterií.  

POZOR: 

Důrazně odporučujeme použití vysoce kvalitních alkalických baterií, aby bylo možné zabezpečit správné fungování 

elektronického zámku.  

7.3. Baterie nejsou součástí dodávky sejfu!!! 


