
Návod na obsluhu 
hotelového trezora „Traveller“ 

 
UPOZORNENIE: Prosím, prečítajte si pozorne tento návod p r e d  t ý m, než budete zámok 
obsluhovať alebo nastavovať novú kombináciu čísel. Nepreberáme zodpovednosť za poruchy 
funkčnosti podmienené buď chybným prestavením resp. použitím sily alebo neodbornou 
manipuláciou, ani za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad 
z nepredpisového uzamykania sejfu. 
 
Trezor je výrobne dodávaný s hlavným kódom 0-1-1-2-2-3. 
Z bezpečnostných dôvodov Vám odporúčame obratom zmeniť hlavný kód. 
 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY: 
Snímte kryt priečinku na batérie na vnútornej strane dverí tým, že ich posuniete doľava. 
Vložte štyri kusy 1,5 V AA (nie sú súčasťou dodávky). 
!! Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu !!  
Na displeji sa zobrazí „SECURE“. 
Teraz je elektronika v prevádzkovej pohotovosti. 
Zatvorte priečinok na batérie. 

 
VŠEOBECNE: 

Skontrolujte napätie batérií tým, že stlačíte tlačidlo „#“. 
Ak sa na displeji objaví „bA-H“, potom je stav napätia batérií v poriadku. 
Ak sa na displeji objaví „bA-L“, mali by ste batérie vymeniť. 
Ak si neželáte, aby sa pri zadávaní zobrazovali čísla na displeji, stlačte pred zadávaním kódu tlačidlo 
„*“. Na displeji sa namiesto čísel zobrazí „-“. 
 

UZATVORENIE – ULOŽENIE HOSŤOVSKÉHO KÓDU: 
Zatvorte dvierka a zadajte Vami želaný hosťovský kód (minimálne tri maximálne šesť číslic). 
Zadanie potvrďte stlačením tlačidla „#“. 
Na displeji sa zobrazí „CLOSED“. 
Práve uložený hosťovský kód sa na päť sekúnd zobrazí. 
Teraz je trezor uzatvorený. 
 

OTVORENIE S HOSŤOVSKÝM KÓDOM: 
Zadajte Vami zvolený hosťovský kód (minimálne tri, maximálne šesť číslic). 
Na displeji sa zobrazí „OPEND“. Teraz je trezor otvorený. 
 

OTVORENIE S HLAVNÝM KÓDOM (dodávka): 
Zadajte výrobne nastavený uložený hlavný kód „0-1-1-2-2-3“. 
Na displeji sa zobrazí „OPEND“. Teraz je trezor otvorený. 
 

ZMENA HLAVNÉHO KÓDU: 
Tlačte pri elektronicky otvorených dvierkach dvakrát tlačidlo „*“. 
Na displeji na objaví „PROG“. 
Zadajte doteraz uložený výrobne nastavený kód (pri dodávke „0-1-1-2-2-3“). 
Na displeji sa objaví „-NEU-“. 
Zadajte Vami želaný nový hlavný kód (MUSÍ byť 6-miestny). 
Na displeji sa objaví „AGAIN“. 
Znovu zadajte Vami želaný nový hlavný kód (MUSÍ byť 6-miestny). 
Na displeji sa objaví „dONE“. 
Teraz je hlavný kód zmenený. 
 
Ak sa počas zmeny kódu na displeji zobrazí „ERROR“, potom nebola zmena hlavného kódu úspešná, 
začnite so zmenou hlavného kódu odznova. 
 

ČAS BLOKOVANIA PO CHYBNOM ZADANÍ 
Pri zadaní nesprávneho kódu sa na displeji objaví „Error“. Teraz máte tri ďalšie pokusy zadať správny 
kód. Po štyroch nesprávnych zadaniach kódu sa na displeji objaví „Hold15“ a elektronika sa na 15 
minút zablokuje. Počas doby blokovania nie je možné žiadne zadávanie. Dobu blokovania 



skontrolujete tak, že stlačíte nejaké tlačidlo a na displeji sa zobrazí, ako dlho ešte bude doba 
blokovania aktívna (napr. „Hold10 = doba blokovania bude ešte 10 minút aktívna“). 
!!! Odstránením batérií nie je možné dobu blokovania ukončiť !!! 

 
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE KĽÚČOM 

Odstráňte kryt vľavo vedľa klávesnice. Zasuňte jeden z kľúčov na núdzové otváranie, ktoré sú 
súčasťou dodávky. Otočte kľúčom na núdzové otváranie doľava a doprava. Teraz môžete dvere 
otvoriť.  


