
            SS0800 / KS0030 Manuál  
Poznámka: 

1. Originální uživatelský kód je “159“, master kód je “011223“. Master 
kód a uživatelský kód může být lehce změněn podle následujících 
instrukcí.  

2. Když měníte svůj kód VŽDY NECHTE DVEŘE OTEVŘENÉ a vyzkoušejte 
svůj nový kód před uzamknutím safu 

Jak nastavit uživatelský a master kód 
Zmáčkněte “* *“, když se rozsvítí žluté světlo, znamená to, že můžete nastavit kód. 
Vložte dosavadní uživatelský kód nebo master kód a zmáčkněte “#“. Jestli je kód správný,  
žluté světlo bude stále svítit. 
Vložte nový 3-8 číselný kód a zmáčkněte “#“ pro potvrzení, zadejte kód znovu a poté 
zadejte “#“ pro potvrzení. 
Když žluté světlo nesvítí, znamená to, že jste úspěšně nastavili kód. 

Poznámka: můžete zmáčknout “#“ pro zrušení jakékoliv operace. 

                               
Pokud žluté světlo bliká a alarm je zapnutý, znamená to, že kód není nastaven správně. 
Prosím opakujte zadání kódu znovu. 

Jak otevřít a zavřít dveře: 
(1) Zadejte svůj uživatelský nebo master kód a zmáčkněte “#“ pro potvrzení. Když zelené 
světlo svití otočte rukojetí a otevřete dveře. 
(2) Pokud zadáte nesprávný kód 3x za sebou, panel bude zamknutý na 20 sekund. Pokud 
zadáte nesprávný kód znovu 3x, panel bude zamknutý na 5 minut a alarm se zapne na 5 
minut. 

Poznámka: Pokud se rozsvítí červené a zelené světlo najednou, znamená to, že  
baterie jsou skoro vybité a měly by se vyměnit v nejbližší době. 

Otevírání sejfu pomocí nouzového klíče: 
Pokud zapomenete svůj kód nebo jsou vybité baterie, můžete svůj sejfe otevřít pomocí 
nouzového klíče. Jednoduše odejměte šedý kryt zámku, vložte klíč a otočte ve směru 
hodinových ručiček. Zatímco je klíč otočen, můžete otočit rukojetí a otevřít safe. Teď 
můžete vysunout klíč a vložit nové baterie nebo kód. 

Navrácení master kódu a uživatelského kódu do původního 
nastavení: 
Pro dokončení budete potřebovat odejmout kryt zámku. Poté co jste odejmuli kryt, 
zmáčkněte černé tlačítko na PCB po nejméně 3 sekundy, zelené světlo 2x blikne. 
Poté se zelené, červené a žluté světlo rozsvítí a zhasne ve stejnou dobu. To znamená, že 
uživatelský a master kód byl vrácen do původního nastavení. 
Originální (původní) uživatelský kód je “159“, master kód je “011223“ 


