
GunVault SpeedVault – SV 500

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 pomocí kombinace kláves (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, nebo došlo k 
zapomenutí kombinace naprogramovaných kláves.
- 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 zleva. 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. Vestavěný počítač blokuje přístup po opakování neplatných kombinací klávesnice. 
Pohodlná klávesnice je snadno ovladatelná. Unikátní No-Eyes ® Klávesnice.

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.

Programování kódu – nové schránky mají továrně nastavenou kombinaci (1-2-3-4)
- nejedná se o numerické klávesnice, nelze tedy zadávat čísla jako 5,7 nebo 10, jde jen o kombinaci 
stisknutí kláves po sobě, tedy například: 2x první klávesa, 2x druhá klávesa a 1x čtvrtá klávesa a 
máme pěti-kombinační kód (1-1-2-2-4). Nutná je minimální kombinace na tři doteky, tedy např. (1-
2-1), nejvíce však na šest, např. (1-2-1-3-4-4). Lze tedy využít jen jednu klávesu (1-1-1-1), nebo jen
některé (1-4-1-4).

Při programování kódu mějte klíče mimo schránku a nechte ji otevřenou – kombinaci si 
nejdříve promyslete a napište si ji třeba na papír – usnadní to správné a rychlé programování.

- Nejdříve zmáčkněte a držte LEARN tlačítko přibližně po dobu 2 vteřin, dále blikne zelená dioda a
ozve se pípnutí. Nyní se nacházíme ve fázi učení kódu.
- Zadejte nový kód během 13 vteřin, dioda bude svítit zeleně.
- Zmáčkněte a držte znovu dvě vteřiny LEARN tlačítko. Dioda se změní v barvě na červenou a 
ozve se pípnutí, poté uvolněte LEARN knoflík.
- Během červené barvy diody zadejte nový kód podruhé pro potvrzení.
- Zmáčkněte a držte LEARN tlačítko potřetí na dvě vteřiny. Pokud se rozbliká dioda zeleně – 5x a 
uslyšíte 5x pípnutí, je nový kód akceptován (**) a schránku můžete zavřít a zadáním zvoleného 
kódu ji otevřít a takto již dále využívat až do doby, kdy budete chtít kombinaci kláves změnit a 
využijete tento postup znovu.
- (**) Pokud by se dioda rozblikala červeně se slabým pípáním, je kód chybně zadán a 
neakceptován. Poté musíte opakovat celý proces zmáčknutím a držením LEARN tlačíka po dobu 2 
vteřin.

Tlačítko Mute – NALEZNETE VEDLE TLAČÍTKA LEARN. Při jeho podržení na cca 2 vteřiny 
vypnete všechny zvuky, nechcete-li při každém stisku klávesy poslouchat pípnutí.
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Funkce odhalení manipulace – Tamper Detect Feature
Pokud po dobu zamčené schránky někdo zadával špatnou kombinaci, můžete se to dozvědět tak, že 
před otevřením schránky správnou kombinací nejdříve podržíte zároveň tlačítka 2 a 3 po dobu pěti 
vteřin. Bylo-li zadáno předtím špatné heslo (tedy jakákoliv chybná kombinace kláves) bude dioda 
na schránce svítit červeně. Pokud na klávesy nikdo nesahal, bude svítit zeleně.

Bezpečnostní spánkový mód – Security Sleep Mode
MicroVault je vybaven funkcí usnutí na 2 minuty a to ve chvíli, kdy je zadáno chybně 24 po sobě 
jdoucích dotyků. Po tuto dobu schránka nereaguje na žádnou kombinaci, ani na tu správnou.

Indikace slabé baterie – je oznamováno sedmi červenými bliknutími diody a sedmi slabými 
pípnutími při práci s klávesami.

Návod k obsluze / záruční list bezpečnostních schránek GunVault 1000 a 2000 série.

Vkládání baterií:

Gun Vault funguje na osm tužkových článků (AA) a je vybaven signalizací slabé baterie. Vkládání a
výměna článků probíhá jejich vložením do držáku ve správné polaritě, připojením držáku na 
napájecí kablík (polaritu lze obrátit pouze hrubým násilím), následným upevněním držáku i s 
bateriemi na „strop“ úložného prostoru a jeho překrytím molitanovou vložkou. V případě selhání 
napájení, stejně jako v případě poruchy mechanismu nebo ztráty kódu lze Gun Vault otevřít zvenku 
přiloženým klíčem, KTERÝ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ BÝT UZAMČEN V 
ÚLOŽNÉM PROSTORU!

Použití:

Pomineme-li možnost nouzového otevření klíčem, Gun Vault se otevírá pomocí kódu, zadávaného 
na čtyř tlačítkové klávesnici na vrchní vnější straně zařízení. Klávesnice je konstruována peo 
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 zařízení 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 nového 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.
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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).

Gun Vault je vybaven i schopností detekce pokusu o neoprávněné otevření. Zjištění pokusu o 
neoprávněné otevření se provádí stisknutím 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.
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