
 

Návod na použitie skrinky na kľúče KeyTronic  

s elektronickým zámkom 

POZOR:  Pedtým ako začnete s prevádzkou zámku, alebo sa pokúsite nastaviť nový kód pre elektronický zámok, 

prečítajte si prosím pozorne tieto prevádzkové inštrukcie. Neakceptujeme žiadnu zodpovednosť za funkčné poruchy 

spôsobené chybným prepínaním alebo použitím  násilia, taktiež za prípadné znehodnotenie sejfu a ani za stratu 

majetku.  

Nikdy  nenechávajte núdzový (náhradný) kľúč vo vnútri skrine.  

Všeobecná poznámka:  

Pri každom správnom stlačení tlačidla zaznie zvukový signál. Maximálny povolený čas medzi stláčaním tlačidiel je 30 

sekúnd.  Pri  zadaní správneho vstupného kódu zaznie dvojitý zvukový signál. Pri zadaní nesprávneho vstupného 

kódu  zaznie zvukový signál  3 krát.   

Pri zmene osobných kódov, sa vždy presvedčte, že dvere na skrini sú otvorené. V prípade, že sa niečo pokazí, budete 

mať stále prístup ku svojmu majetku.  

1. OTVORENIE SKRINKY NA KĽÚČE  PRVÝKRÁT:  

1.1. Odstráňte kryt na prednej strane pod kľučkou dverí. 

1.2. Vložte núdzový (náhradný) kľúč, ktorý je dodávaný s kľúčom od skrine a otočte ním v smere hodinových ručičiek.  

1.3. Teraz skriňu môžete otáčaním kľuky na dverách v smere hodinových ručičiek  kľúčom otvoriť.  

1.4. Otočte núdzový (náhradný) kľúč do povôdnej základnej polohy a vyberte ho. Nikdy  nenechávajte núdzový 

(náhradný) kľúč vo vnútri skrine.  

1.5. Na vnútornej strane dverí, odstráňte kryt zásuvky na batérie.  

1.6. Vložte štyri 1,5 V AA batérie (alkalické). Dávajte pozor na polaritu! Zatvorte zásuvku batérie.  

1.7. Skriňa na kľúče s elektronickým zámkom sa dodáva s vopred predvoleným mastercode (1-2-3-4-5-6). Skôr ako 

začnete používať  skriňu na kľúče,  Vám doporučujeme zmeniť mastercode ako aj osobný užívateľsky kód Usercode. 

Zapíšte si kódy, ktoré chcete použiť, predtým ako  začnete programovať. Prosím, nepoužívajte žiadne kódy, ktoré 

majú vzťah k Vášmu priezvisku, dátumy narodenia a podobne. Kódy a núdzové kľúče majte vždy na bezpečnom 

mieste. Nikdy  nenechávajte núdzový (náhradný) kľúč vo vnútri skrine.  

2. PROGRAMOVANIE USERCODE:  

2.1. Otvorte skriňu na kľúče, ako je opísané v bode (1).  

2.2. Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí.  

2.3. Budete počuť 2 zvukové signály. Teraz máte 5 sekúnd na začatie programovania nového Usercode.  



2.4. Pomocou klávesnice zadajte nový Usercode. Z bezpečnostných dôvodov  Vám doporučujeme  zadať  kód z 3 až 8 

číslic. Potvrdiť kód stlačením tlačidla "#" na klávesnici na vonkajšej strane dverí.  

2.5. Správne naprogramovanie je potvrdené 2 zvukovými signálmi.  

2.6. Teraz ste úspešne naprogramovali Usercode.  

 

3. PROGRAMOVANIE  nového Mastercode:  

3.1. Stlačte dvakrát na klávesnici "0". 

3.2. Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí. Budete počuť 3 zvukové signály.  

3.3. Pomocou klávesnice zadajte nový Mastercode. Z bezpečnostných dôvodov  Vám doporučujeme  zadať  kód z 3 

až 8 číslic.  

3.4. Potvrďte kód stlačním tlačidla „#“ na klávesnici na vnútornej strane dverí.  

3.5. Správne naprogramovanie je potvrdené 2 zvukovými signálmi. 

3.6. Teraz ste úspešne programovali nový Mastercode.  

4. OTVORENIE  SKRINE NA KĽÚČE:  

4.1. Pomocou klávesnice zadajte kód, ktorý musíte naprogramovať. Potvrďte zadanie Vášho kódu stlačením  tlačidla 

"#" .  

4.2. Budete počuť 2 zvukové signály a zabliká zelená LED dióda.  Teraz máte 5 sekúnd na otvorenie dverí pomocou 

kliku.  

4.3. Otočte kľučkou dverí vpravo, aby otvorila dvere.  

 

5. ZABLOKOVANIE PO ZADANÍ NESPRÁVNEHO KÓDU:  

Pri zadaní nesprávneho vstupného kódu zvukový signál zaznie 3 krát.  Po zadaní 3 nesprávnych kódov sa elektronický 

zámok zablokuje.  Trvanie blokovania je stanovené na  4 minúty, počas tejto doby nie je možné so zámkom pracovať. 

Po 4 minútach možete znova zadať kód. 

6. NÚDZOVÉ OTVÁRANIE KĽÚČOM:  

V prípade, že ste stratili alebo zabudli kód, alebo keď sú batérie prázdne, môžete urobiť nasledovné:  

6.1. Odstráňte kryt na prednej strane pod kľučku dverí.  

6.2. Vložte núdzový (náhradný) kľúč, ktorý je dodávaný s kľúčom od skrine a otočte ním v smere hodinových ručičiek.  

6.3 Teraz môžete skriňu otáčaním kľuky na dverách v smere hodinových ručičiek kľúčom otvoriť. 

7. VÝMENA BATÉRII:  

7.1. Otvorte zásuvku batérie na vnútornej strane dverí skrine na kľúče.  



7.2. Vložte štyri  1,5 V AA batérie (alkalické). Dávajte pozor na polaritu! Zatvorte zásuvku batérie.  

POZOR: 

Dôrazne doporučujeme použiť vysoko-kvalitné alkalické batérie, s cieľom zabezpečiť správnu funkciu elektronického 

zámku.  

7.3. Batérie nie sú súčasťou dodávky sejfu!!! 

 

 


