
GunVault	  SpeedVault	  -‐	  SVB	  500	  	  -‐ Biometric	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  popis	  /	  návod	  k	  obsluze	  

Bezpečnostní	  schránka	  vnějších	  rozměrů	  32	  x	  20	  x	  9	  cm,	  pro	  uschování	  jedné	  krátké	  zbraně,	  typu	  5"	  1911,	  eventuálně	  jiných	  
věcí,	  jako	  jsou	  ceniny	  a	  důležité	  dokumenty.	  Prázdná	  schránka	  má	  hmotnost	  3kg.	  Otevírání	  biometrického	  snímače	  otisků	  prstů	  
(nutno	  dokoupit	  1ks	  9V	  baterie,	  není	  v	  balení)	  nebo	  bezpečnostním	  klíčem	  (v	  sadě	  jsou	  dva	  kusy).	  Klíče	  jsou	  určeny	  pro	  otevření	  
schránky	  zejména	  v	  případě,	  že	  by	  byla	  vybita	  baterie	  po	  dlouhém	  čase	  nepoužívání	  schránky.	  

-‐	  V	  balení	  je	  kapsule	  ZERUST	  pro	  ochranu	  uložených	  předmětů	  proti	  důsledkům	  vlhka,	  tedy	  korozi.	  Vhodná	  bezpečnostní	  
schránka	  do	  všech	  domácích	  a	  firemních	  prostor	  -‐	  prodejny,	  kanceláře,	  vrátnice	  a	  šatny.	  	  
-‐	  Schránku	  je	  nutné	  namontovat	  na	  kovový	  adaptér	  pomocí	  šroubů	  (vše	  v	  balení)	  na	  nějaké	  vhodné	  stálé	  místo	  -‐	  například	  dle	  
obrázku	  na	  obalu.	  Montáž	  je	  možné	  provést	  zprava	  nebo	  z	  leva.	  Vše	  zobrazeno	  v	  originálním	  návodu.	  
-‐	  Schránka	  je	  vyrobena	  z	  vysoce	  kvalitní	  oceli,	  měkká	  pěna	  na	  vnitřních	  stranách	  chrání	  pistoli.	  High-‐Strength	  spolehlivý	  zámkový	  
mechanismus.	  Přesné	  kování	  je	  prakticky	  nemožné	  vypáčit	  s	  ručním	  nářadím.	  	  
	  
Instalace	  zdroje	  	  –	  	  9V	  baterii	  uložíme	  do	  schránky	  na	  místo	  určené	  pro	  baterii,	  kde	  nalezneme	  i	  konektor	  pro	  připojení.	  
Místo	  se	  nachází	  uvnitř	  schránky	  –	  nahoře	  pod	  krytem.	  Baterie	  není	  součástí	  balení.	  Používejte	  kvalitní	  alkalické	  9V	  baterie	  !!	  
	  

Nikdy	  nenechávejte	  klíče	  uvnitř	  schránky!	  

	  
Biometrický	  snímač	  otisků	  prstů	  a	  aktivační	  tlačítko	  
Biometrický	  snímač	  je	  citlivý	  přístroj,	  který	  vyžaduje,	  aby	  nedošlo	  k	  jeho	  poškození.	  Je	  nutné	  nacvičit	  proces	  snímání,	  aby	  
bylo	  správné	  a	  rychlé	  a	  abyste	  byli	  spokojeni	  s	  jeho	  využíváním.	  

	  

Snímač	  pojme	  až	  120	  otisků	  prstů,	  přičemž	  první	  dva	  jsou	  stanoveny	  jako	  hlavní	  /	  administrátorské.	  	  
	  
POZNÁMKA:	  	  Přístroj	  vyžaduje	  otisk	  prvního	  nebo	  druhého	  správce,	  aby	  se	  zapsal	  před	  přidáním	  dalších	  otisků	  prstů,	  
bude-‐li	  přístroj	  využívat	  více	  uživatelů	  než	  dva.	  

ENROLLMENT	  OF	  THE	  ADMINISTRATOR	  FINGERPRINTS	  	  /	  zadání	  správcovských	  otisků	  
Zaregistrujte	  první	  dva	  otisky	  prstů	  jako	  správce.	  Stiskněte	  tlačítko	  Learn.	  Uslyšíte	  jedno	  pípnutí	  a	  LED	  dioda	  začne	  blikat	  zeleně,	  
což	  znamená,	  že	  postup	  zápisu	  začal.	  Položte	  prst	  na	  skener	  se	  špičkou	  prstu	  na	  horní	  části	  vodítka	  prstu,	  jak	  je	  znázorněno	  na	  
obrázku	  B.	  Ujistěte	  se,	  že	  máte	  dobrý,	  plochý	  kontakt	  se	  skenerem.	  Začněte	  prstem	  z	  polohy	  1	  do	  polohy	  2	  (obr.	  C),	  přičemž	  by	  
to	  mělo	  zabrat	  1	  až	  2	  sekundy.	  Snažte	  se	  dostat	  přes	  scanner	  celý	  otisk	  prstu.	  Jakmile	  je	  načtení	  dokončeno	  uslyšíte	  pípnutí.	  
Opakujte	  krok	  3	  ještě	  jednou.	  Po	  přejetí	  prstu	  2	  krát	  přístroj	  pípne	  dvakrát,	  znamená	  to,	  že	  zápis	  je	  zápis.	  Pokud	  načtení	  selže,	  
bude	  LED	  dioda	  blikat	  červeně	  a	  přístroj	  bude	  čekat	  na	  další	  načtení.	  Opakujte	  kroky	  1	  až	  5	  pro	  přidání	  druhého	  správce.	  

	  
	  
	  
	  



	  
ENROLLING	  ADDITIONAL	  USERS	  	  /	  Přidání	  dalších	  uživatelů	  	  
Stiskněte	  tlačítko	  Learn.	  Uslyšíte	  jedno	  pípnutí	  a	  LED	  se	  rozsvítí	  zeleně,	  což	  znamená,	  že	  postup	  zápisu	  začal.	  Přejeďte	  na	  otisk	  
prstu	  správce	  z	  polohy	  1	  do	  polohy	  2	  (obr.	  C)	  a	  uslyšíte	  dvě	  pípnutí,	  která	  indikují,	  že	  další	  otisk	  prstu	  je	  připraven	  pro	  zápis.	  
Položte	  prst	  nového	  uživatele	  pro	  zápis	  přes	  skener	  špičkou	  prstu	  na	  horní	  části	  vodítka	  prstu,	  jak	  je	  znázorněno	  na	  obrázku	  B.	  
Ujistěte	  se,	  že	  máte	  dobrý,	  plochý	  kontakt	  se	  skenerem.	  Začněte	  přejíždět	  novým	  prstem	  z	  polohy	  1	  do	  polohy	  2	  (obr.	  C),	  
přičemž	  by	  to	  mělo	  zabrat	  1	  až	  2	  sekundy.	  Snažte	  se	  dostat	  přes	  scanner	  celý	  otisk	  prstu.	  Jakmile	  je	  zápis	  dokončen,	  uslyšíte	  
pípnutí.	  Opakujte	  krok	  3	  ještě	  jednou.	  Po	  přejetí	  prstu	  dvakrát	  přístroj	  pípne	  dvakrát,	  znamená	  to,	  že	  zápis	  byl	  úspěšný.	  Pokud	  
zápis	  selže,	  bude	  LED	  dioda	  blikat	  červeně	  a	  přístroj	  bude	  čekat	  na	  další	  načtení.	  

ACCESSING	  THE	  UNIT	  	  /	  	  vstup	  do	  zařízení	  	  
Poznámka:	  	  Do	  schránky	  lze	  vstoupit	  buď	  platnými	  otisky	  prstů,	  nebo	  pomocí	  přiložených	  klíčů.	  	  
	  
Fingerprint	  Access	  	  -‐	  	  Stiskněte	  a	  uvolněte	  tlačítko	  Start,	  zelená	  LED	  bliká	  dvakrát	  a	  přístroj	  jednou	  pípne.	  Položte	  prst	  na	  skener	  
se	  špičkou	  prstu	  na	  horní	  části	  vodítka	  prstu,	  jak	  je	  znázorněno	  na	  obrázku	  B.	  Ujistěte	  se,	  že	  máte	  dobrý,	  plochý	  kontakt	  se	  
skenerem.	  Začněte	  prstem	  z	  polohy	  1	  do	  polohy	  2	  (obr.	  C),	  přičemž	  by	  to	  mělo	  zabrat	  1	  až	  2	  sekundy.	  Snažte	  se	  dostat	  přes	  
scanner	  celý	  otisk	  prstu.	  Pokud	  zařízení	  zjistí	  shodu,	  bude	  LED	  dioda	  blikat	  zeleně	  dvakrát	  a	  uslyšíte	  dvě	  pípnutí,	  pak	  jednotka	  je	  
otevřená.	  Pokud	  přístroj	  nerozpozná	  shodu,	  bude	  LED	  dioda	  blikat	  zeleně	  a	  červeně	  a	  bude	  vám	  odepřen	  přístup.	  Je-‐li	  
zapsanému	  uživateli	  odepřen	  přístup,	  zkuste	  to	  prosím	  znovu.	  Pokud	  problém	  přetrvává,	  prosím,	  odstraňte	  všechny	  uživatele	  	  
a	  znovu	  zapsat	  znovu.	  

Key	  Access	  	  
POZNÁMKA:	  	  Klíče	  jsou	  určeny	  pouze	  pro	  zálohové	  použití.	  	  
Vložte	  klíč	  do	  přední	  části	  jednotky.	  Otáčením	  ve	  směru	  hodinových	  ručiček	  dojde	  k	  odemknutí	  přístroje.	  Zvedněte	  horní	  část	  pro	  
otevření.	  Chcete-‐li	  vyjmout	  klíč,	  zavřete	  schránku	  a	  otočte	  klíčem	  proti	  směru	  hodinových	  ručiček.	  

DELETING	  USERS/RESETTING	  THE	  UNIT	  	  /	  Smazání	  uživatelů	  /	  Resetování	  přístroje	  	  
Poznámka:	  	  Jednotliví	  uživatelé	  nemohou	  být	  odstraněny	  z	  SpeedVault	  Biometric.	  Všichni	  uživatelé	  musí	  být	  smazáni	  společně.	  	  
Chcete-‐li	  odstranit	  všechny	  otisky	  uložené	  v	  současné	  době	  na	  SpeedVault	  Biometric,	  stiskněte	  a	  podržte	  tlačítko	  Delete,	  LED	  
dioda	  se	  rozsvítí	  červeně	  a	  poté	  stiskněte	  tlačítko	  Start.	  Jednotka	  dvakrát	  pípne	  a	  LED	  dioda	  začne	  blikat	  zeleně	  dvakrát,	  	  
s	  uvedením	  všech	  uživatelů	  otisky	  prstů	  jsou	  smazány.	  Nejsou-‐li	  uloženy	  žádné	  otisky	  prstů,	  červená	  LED	  dioda	  jednou	  blikne	  	  
a	  jednou	  pípne.	  

Poznámka:	  	  
varování	  o	  vybité	  baterii	  -‐	  když	  je	  přístroj	  zapnutý,	  pokud	  LED	  bliká	  červeně	  a	  přístroj	  3x	  pípne,	  znamená	  to,	  že	  má	  přístroj	  slabou	  
baterii.	  Baterii	  je	  nutné	  co	  nejdříve	  vyměnit	  za	  novou.	  

	  

Dovozce:	  	  ADSAFE,	  spol.	  s	  r.o.,	  Bělohorská	  274/9,	  169	  00	  Praha	  6	  –	  Břevnov,	  info@adsafe.cz,	  www.adsafe.cz,	  +420	  722	  066	  666	  

Výrobce:	  GunVault.com	  /	  USA	  

	  

	  

	  

	  

Prodejce	  (razítko,	  datum	  prodeje):	  	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  


