
GunVault	  MiniVault	  GV	  1000	  ,	  MultiVault	  GV	  2000	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  popis	  /	  návod	  k	  obsluze	  

Vkládání	  baterií:	  

GunVault	  MiniVault	  a	  MultiVault	  řady	  STANDARD	  a	  DELUXE	  fungují	  na	  jednu	  9V	  baterii	  (není	  součástí	  dodávky)	  a	  jsou	  vybaveny	  signalizací	  
slabé	  baterie.	  Vkládání	  a	  výměna	  článku	  probíhá	  jeho	  vložením	  do	  držáku	  ve	  správné	  polaritě,	  připojením	  držáku	  na	  napájecí	  kablík	  (	  polaritu	  
lze	  obrátit	  pouze	  hrubým	  násilím),	  následným	  upevněním	  držáku	  i	  s	  baterií	  na	  „strop“	  úložného	  prostoru	  a	  jeho	  překrytím	  molitanovou	  
vložkou.	  V	  případě	  selhání	  napájení,	  stejně	  jako	  v	  případě	  poruchy	  mechanismu	  nebo	  ztráty	  kódu	  lze	  GunVault	  MiniVault	  a	  MultiVault	  řady	  
STANDARD	  a	  DELUXE	  otevřít	  zvenku	  přiloženým	  klíčem,	  který	  za	  žádných	  okolností	  nesmí	  být	  uzamčen	  v	  úložném	  prostoru.	  	  

Použití:	  

Pomineme-‐li	  možnost	  nouzového	  otevření	  klíčem,	  GunVault	  MiniVault	  a	  MultiVault	  řady	  STANDARD	  a	  DELUXE	  se	  otevírá	  pomocí	  kódu,	  
zadávaného	  na	  čtyř	  tlačítkové	  klávesnici	  na	  vrchní	  vnější	  straně	  zařízení.	  Klávesnice	  je	  konstruována	  pro	  zadávání	  pomocí	  celé	  ruky	  bez	  palce	  a	  
při	  jistém	  cviku	  nevyžaduje	  vizuální	  kontakt	  při	  zadávání.	  Klávesy	  jsou	  číslovány	  zleva	  doprava	  pomocí	  výstupků	  na	  gumovém	  podkladu.	  
Stisknutí	  tlačítka	  je	  signalizováno	  pípnutím	  a	  bliknutím	  kontrolky	  zelené	  barvy.	  Továrně	  nastavený	  kód	  je	  1-‐2-‐3-‐4,	  tedy	  jedno	  zmáčknutí	  
každého	  tlačítka	  v	  pořadí	  zleva	  doprava	  při	  zařízením	  obráceném	  klávesnicí	  nahoru	  a	  čelním	  pohledu.	  Při	  správném	  zadání	  kódu	  se	  dvířka	  
samovolně	  otevírají	  směrem	  dolů,	  a	  to	  s	  poměrně	  velkou	  razancí.	  

Vlastní	  kód	  lze	  nastavit	  až	  po	  otevření	  zařízení	  a	  to	  pomocí	  tlačítka,	  které	  se	  nalézá	  na	  stropě	  úložného	  prostoru,	  přibližně	  50	  mm	  od	  hrany	  
dvířek	  a	  25	  mm	  vlevo	  od	  podélné	  osy	  prostoru.	  Stiskem	  tlačítka	  na	  dvě	  vteřiny	  (signalizováno	  rozsvícením	  zelené	  kontrolky,	  pípnutím	  a	  
probliknutím	  červené	  kontrolky)	  přepneme	  zámek	  do	  stavu	  pro	  nastavení	  kódu.	  Po	  zadání	  vlastního	  kódu	  zůstává	  svítit	  zelená	  kontrolka.	  Pak	  
znovu	  na	  dvě	  vteřiny	  stiskneme	  tlačítko	  pro	  nastavení.	  Ozve	  se	  pípnutí	  a	  kontrolka	  zčervená.	  Po	  druhém	  zadání	  kódu	  pro	  potvrzení	  znovu	  
stiskneme	  tlačítko	  pro	  nastavení	  na	  dvě	  sekundy,	  zelená	  kontrolka	  pětkrát	  blikne	  a	  ozve	  se	  pět	  pípnutí.	  Nastavení	  je	  dokončeno,	  pokud	  
kontrolka	  nebliká	  červeně	  místo	  zeleně.	  V	  tom	  případě	  došlo	  k	  chybě	  a	  je	  třeba	  začít	  znova.	  	  

Minimální	  počet	  zadání	  jsou	  tři,	  maximální	  počet	  zadání	  je	  šest.	  Zadání	  se	  může	  skládat	  ze	  stisku	  jednotlivých	  tlačítek,	  nebo	  ze	  stisku	  více	  
tlačítek	  najednou	  (např.	  1-‐2,	  2+3,	  3-‐4;	  1+2+3+4	  apod.).	  Po	  dvaceti	  čtyřech	  neúspěšných	  pokusech	  o	  zadání	  kódu	  pro	  otevření	  nastává	  dvě	  
minuty	  dlouhá	  prodleva,	  během	  které	  není	  možné	  zadávat	  kód	  vůbec.	  Pokud	  je	  během	  této	  doby	  stisknuto	  některé	  zadávací	  tlačítko,	  červená	  
kontrolka	  zabliká	  a	  třikrát	  se	  ozve	  alarm.	  

Zvukovou	  signalizaci	  stisknutí	  klávesy	  lze	  vypnout,	  a	  to	  stiskem	  tlačítka	  pro	  nastavení	  na	  dvě	  vteřiny	  třikrát	  po	  sobě.	  Zelená	  kontrolka	  třikrát	  
blikne	  a	  ozvou	  se	  tři	  pípnutí.	  Poté	  se	  tlačítko	  pro	  nastavení	  uvolní	  a	  na	  zadávací	  klávesnici	  se	  stisknou	  tlačítka	  2	  a	  3	  na	  pět	  sekund.	  Tím	  je	  
signalizace	  vypnuta	  (alarm	  je	  nadále	  aktivní).	  

GunVault	  MiniVault	  a	  MultiVault	  řady	  STANDARD	  a	  DELUXE	  je	  vybaven	  i	  schopností	  detekce	  pokusu	  o	  neoprávněné	  otevření.	  Zjištění	  pokusu	  o	  
neoprávněné	  otevření	  se	  provádí	  stiskem	  tlačítek	  2	  a	  3	  po	  dobu	  pěti	  sekund.	  Pokud	  se	  rozsvítí	  červené	  světlo,	  došlo	  v	  době	  od	  posledního	  
uzavření	  schránky	  k	  minimálně	  jednomu	  neúspěšnému	  pokusu	  o	  zadání	  kódu.	  Pokud	  svítí	  zelené	  světlo,	  žádný	  takový	  pokus	  nebyl	  
zaznamenán.	  

Indikace	  vybité	  baterie:	  	  	  	  	  	  

Indikace	  slabého	  zdroje	  je	  realizována	  pomocí	  sedmi	  červených	  probliknutí	  kontrolky	  a	  sedmi	  pípnutí	  akustické	  signalizace	  během	  zadávání	  na	  
klávesnici.	  Během	  této	  doby	  nelze	  měnit	  nastavení	  kódu.	  Pokud	  je	  zámek	  odpojen	  od	  zdroje	  napájení	  na	  více	  než	  pět	  sekund,	  vrací	  se	  
automaticky	  k	  továrnímu	  nastavení	  kódu	  (1-‐2-‐3-‐4)	  a	  je	  nutné	  znova	  naprogramovat	  soukromý	  kód.	  

Záruka:	  

Uplatnit	  záruku	  lze	  během	  24	  měsíců	  od	  data	  prodeje.	  Záruka	  se	  nevztahuje	  na	  poškození	  vlivem	  špatného	  zacházení,	  mechanického	  poškození	  
a	  jiné	  újmy,	  která	  nebyla	  zapříčiněna	  selháním	  funkce	  samotného	  výrobku.	  

	  

	  

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):	  	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  


