Návod k obsluze elektronických trezorů SAFEtronics
řady M (M 12/3, M 14/3, M 16) a IVETA ME
Základní informace
•
•
•
•

před prvním použitím trezoru nezapomeňte vyjmout klíče z vnitřního prostoru
bez vloženého aktivátoru (plochý umělohmotný výlisek černé barvy v příslušenství) je trezor nefunkční
platné stlačení klávesy je signalizováno krátkým zvukovým znamením
hlášení trezoru tj. nápisy na displeji jsou doprovázeny krátkou melodií

Aktivace trezoru ( RESET )
následující provést při otevřených dveřích (jsou-li zamčené, mechanicky odemknout,
otevřít, znovu uzamknout v otevřeném stavu) a vyjmout klíč
• vložit a zatlačit aktivátor do otvoru ve vnitřním krytu dveří
• počkat na nápis „HELLO“, který oznamuje, že aktivace je úspěšně ukončena
• zavřít dveře trezoru (nejsou-li dveře zavřeny, elektronika čeká, až se zavřou bez jakéhokoli upozornění)
Volba kódu - všeobecně
• kód tvoří šest číslic, které se potvrzují klávesou „ENTER“
• před stiskem klávesy „ENTER“ je možné kód nebo jeho část smazat klávesou „CLEAR“
• doba na zadání prvního čísla je maximálně 4 vteřiny, mezi číslicemi kódu 6 vteřin, jakož i doba
od zadání poslední číslice kódu do stisku klávesy „ENTER“
Volba zpoždění odemknutí trezoru - všeobecně
• zpoždění tvoří 1-2 číslice, které znamenají čas v minutách, s jakým se zámek trezoru otevře
po správném zadání kódu
• zadané hodnoty se potvrzují klávesou „ENTER“ (na displeji se objeví nápis „PAUSE“)
• před stiskem klávesy „ENTER“ je možné zadanou hodnotu zrušit klávesou „CLEAR“
• doba na vložení prvního čísla je maximálně 4 vteřiny, mezi číslicemi 6 vteřin, jakož i doba
od zadání poslední číslice do stisku klávesy „ENTER“
• nastavení platí pro každé odemknutí až do opětovné aktivace a je možno nastavit jej pouze
po provedení aktivace trezoru a následném zadání kódu
• při otevírání takového trezoru se pak po zadání správného kódu při dalším stisku jakékoli klávesy
objeví na displeji nápis „PAUSE X“, kde X znamená čas, jaký zbývá do otevření zámku

Uzamykání trezoru
1. PRVNÍ uzamknutí trezoru
Provést aktivaci (nápis „HELLO“) , zavřít dveře (nápis „CODE“) a zvolit šestimístný číselný kód,
který se potvrdí stisknutím klávesy „ENTER“. V následujících šesti vteřinách po stisku klávesy „ENTER“
je možno ještě nastavit zpoždění, s jakým bude zámek trezoru otevírat dveře po zadání správného kódu,
nebo dalším stiskem klávesy „ENTER“ uzamknout trezor okamžitě (bez prodlevy šesti vteřin). Zpoždění
může být nastaveno v intervalu 1-99 minut. Pokud se zadání zpoždění vynechá nebo se při jeho zadávání
navolí hodnoty 0 nebo 00, trezor se bude otevírat bez zpoždění. Ve chvíli, kdy zámek trezor uzavře, objeví
se naposledy na displeji po nápisu „CLOSED“ zadaný kód na dobu 6-i vteřin. Jestliže se kód nezadá, bude
elektronika v intervalu 6-i vteřin akusticky a zároveň nápisem „CODE“ upozorňovat celkem 60x na potřebu
zadání kódu. Po uplynutí těchto 60-i intervalů trezor čeká na zadání kódu bez dalšího upozorňování.
2. Běžné zamykání
Při běžném zamykání trezoru (kód je již známý - uložen v paměti) je možné jeho zamknutí po zavření dveří
třemi způsoby :
• běžné rychlé zamknutí : stiskem klávesy „ENTER“ se trezor okamžitě uzamkne pod známým kódem
• automatické zamknutí : při ponechání jen zavřených dveří - trezor 5x po 6 vteřinách krátkým zvukovým
signálem upozorňuje na odemknutý stav a poté se uzamkne

3. Uzamknutí se změnou kódu
• bez použití aktivátoru: zavřít dveře, zadat nový kód a potvrdit klávesou „ENTER“ - zámek se uzavře
okamžitě (je-li zadáno zpoždění otevírání zámku, zůstane nastaveno v nezměněné
hodnotě)
• s pomocí aktivátoru (RESET): po vyjmutí a opakovaném vložení aktivátoru (v tomto případě parametry
zpoždění zachovány nezůstanou)
Je-li nyní vhodné vyměnit baterie, objeví se po úspěšném zamknutí trezoru (nápis „CLOSED“) na displeji
hlášení „BA-LO“.

Odemykání trezoru
Zadáním správného šestimístného kódu, který je nutné potvrdit do šesti vteřin klávesou „ENTER“,
se trezor okamžitě odemkne (není-li nastaveno zpoždění). Při zadávání kódu se na displeji místo čísel
zobrazují jen pomlčky. Stane-li se při vkládání čísel chyba je možné celý kód nebo jeho část smazat
stiskem klávesy „CLEAR“ a zadat celý kód znovu. Odemknutí je oznámeno nápisem „-OPEN-“.
Při zadání nesprávného kódu se zobrazí nápise „ErCODE“ a zazní specifická melodie. Po čtyřech
po sobě jdoucích zadáních neplatných kódů se trezor zablokuje na cca 30 minut. V této době
se při stisku jakékoli klávesy objeví na displeji nápis „HOLD XX“, kde XX je čas v minutách, jaký
zbývá do odblokování.
Po odemknutí trezoru ohlášeném nápisem „-OPEN-“ je možné trezor otevřít. Po otevření elektronika
signalizuje tento stav 5x po jedné minutě, poté čeká na zavření dveří bez dalšího upozornění.

Poruchové stavy
• Pokud se začne při manipulaci s trezorem objevovat na displeji nápisu „BA-LO“, je třeba vyměnit
baterie.
****************** VŽDY ZÁSADNĚ POUŽÍVAT ALKALICKÉ typ „C“ ******************
• Po hlášení ERROR 1, 2 nebo 3 (objevuje se opakovaně při každém stisku klávesnice) je možné
trezor otevřít jen mechanicky klíčem a nově zaktivovat.
Chybová hlášení
ERROR 1:

Z jakéhokoli důvodu došlo k aktivaci (reset) při zavřených dveřích. Elektronika se zablokuje.

ERROR 2:

Při překročení maximální doby odemykání nebo zamykání (6 vteřin), během které nedošlo
k úplnému odemknutí nebo uzamknutí. Při tomto hlášení se zvlášť testují baterie a tedy následuje
další hlášení o jejich stavu tj. v pořádku nápis „BA-HI“ nebo potřebná výměna nápis „BA-LO“.

ERROR 3:

Pokud v uzamčeném stavu dojde k pokusu o násilné vniknutí, nebo k poruše dveřního spínače.
Elektronika se zablokuje.

Zablokováním elektroniky rozuměj stav, kdy se při stisku kterékoli klávesy objeví nápis „ERROR x“, kde x
je 1, 2 nebo 3. Po odstranění příčiny je nutné trezor RESETOVAT. (viz odstavec aktivace)

Mechanické odemykání trezoru
Trezor je možné v případě nutnosti otevřít mechanicky - klíčem, který je součástí dodávky (2ks).
Odemknout zámek (větší polovinu klíče vlevo), při otevřených dveřích znovu zamknout,
VYJMOUT klíč ze zámku a poté vyjmout aktivátor z otvoru. Dále provést aktivaci podle návodu.

Kontrola a výměna baterií
Při každém odemykání a zamykání se testuje stav baterií. Pokud je jejich stav špatný, po hlášení „-OPEN-“
nebo„CLOSED“ se objeví nápis „BA-LO“. Baterie vyměňujeme pouze při vyjmutém aktivátoru (riziko
poškození elektroniky). Pro výměnu si připravíme čtyři kusy ALKALICKÝCH baterií typu „C“.

******************
UPOZORNĚNÍ
******************
Běžné elektronické uzamčení a odemknutí trezoru je možné jen je-li klíč v poloze zamčeno. V poloze odemknuto
je uzavírací mechanismus blokovaný a elektronika hlásí chybu (ERROR 2).

