
 

16.12.09   WKL © All rights reserved by BURG-WÄCHTER KG Irrtum und Änderungen vorbehalten    Bedienungsanleitung (Universal) tschech. 2005_04_04.doc 

 

Návod k použití 
 

Důležité pokyny 
• Uschovávejte klíč a Váš osobní číselný kód vždy na bezpečném místě 

mimo trezor. 

• Nepoužívejte pro Váš osobní kód žádná osobní data jako např. datum 
narození, telefonní čísla atd. 

• Nový kód vždy několikrát vyzkoušejte při otevřených dvířkách 

• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat Váš osobní kód 
šestimístný (1 milion možných nastavení) 

• Pokud se vybijí baterie umístěné uvnitř trezoru, lze jej otevřít pouze 
klíčem. 

 

Otevírání trezoru klíčem 
• Sejměte opatrně víko na přední straně dvířek. 

• Klíč vsuňte do klíčové dírky a otočte jím proti směru hodinových ručiček 
až nadoraz. 

• Otočte kličkou vlevo vedle klávesnice ve směru hodinových ručiček až na 
doraz a otevřete dveře. 

Upozornění: Používejte nouzový zámek jen výjimečně. 
 

Vkládání baterií a programování osobního kódu 
• Sejměte víčko ze zásobníku baterií na vnitřní straně dvířek a vložte 4 

baterie typu LR 6 (alkalické). Zásobník poté uzavřete. 
• Elektronika je nyní připravena k programování Vašeho osobního kódu. 

• Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dvířek. Kontrolní světélko na 
přední straně dvířek se rozsvítí. 

• Zadejte Váš 3 – 6 místný kód. 

• Potvrďte nyní Vaše zadání stisknutím tlačítka vpravo dole na klávesnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otevírání trezoru kódem 
• Zadejte Váš osobní 3 – 6 místný osobní kód. 

• Potvrďte Vaše zadání stisknutím tlačítka vpravo dole na klávesnici. 

• Po zaznění akustického signálu můžete během cca. 6 sekund otevřít 
dvířka otočením kličky ve směru hodinových ručiček. 

 

Zavírání trezoru 
• Zavřete dvířka a otočte kličkou proti směru hodinových ručiček až na 

doraz. 
 

Upozornění na vybité baterie 

• Po rozsvícení červené kontrolky vyměňte prosím všechny 4 baterie typu 
LR6 (alkalické). 

• POZOR! Po výměně baterií je nezbytně nutné Váš osobní kód znovu 
naprogramovat. 

 

Doba bezpečnostního uzamčení při zadání nesprávného 
kódu 
• Po třech nezdařilých pokusech zadání Vašeho osobního kódu (tj. kód byl 

zadán nesprávně), se trezor na krátkou dobu – max. 2 min. – zablokuje. 
Během této doby trezor nelze otevřít ani zadáním správného osobního 
kódu. 

• Po uplynutí doby zablokování (max. 2 min.) trezor otevřete zadáním 
Vašeho správného osobního kódu. 

 

Umístění trezoru 

• Pro zamezení možnosti odnesení trezoru jej doporučujeme trezor 
připevnit ke zdi či podlaze šrouby. 

 

Technické údaje 

• Napájení 4 bateriemi typu LR6 /AA/1,5 V (alkalické). 

• Nároky na prostředí:  relativní vlhkost vzduchu: 20-90%, nekondenzující. 


