
Dětský safe SS0721E

1. PRVNÍ OTEVŘENÍ 
Tento trezor je dodáván se zabezpečeným elektronickým zámkem a nouzovým klíčovým 
zámkem, pouze pro případ, že jsou baterie vybité nebo jsou instalovány nové baterie. Klíč 
pro nouzové otevření nesmí být uložen uvnitř trezoru. 
Sejměte šedý plastový kryt přes klíčovou dírku, vložte klíč a otočte ve směru hodinových 
ručiček, otevřete dvířka otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček. S otevřenými 
dveřmi vložte 4 x AA baterie do prostoru pro baterie  (baterie nejsou součástí dodávky). 

2. NASTAVENÍ OSOBNÍHO KÓDU A OTEVŘENÍ 
S otevřenými dveřmi. Stiskněte červené resetovací tlačítko na zadní straně dveří. Zadejte 
svůj osobní kód (doporučujeme použít čtyři čísla) a potvrďte stisknutím tlačítka „#“. 
Uslyšíte pípnutí. 

3. VAROVÁNÍ 
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda jsou nové kódy funkční. Zadejte svůj nový osobní 
kód a potvrďte stisknutím tlačítka „#“. Rozsvítí se zelená kontrolka následovaná pípnutím. 
Trezor je nyní připraven k použití. 

4. VÝSTRAHA NÍZKÉHO VÝKONU 
Okamžitě vyměňte baterie, jakmile se rozsvítí červená výstražná kontrolka. Po vložení 
nových baterií resetujte osobní kód podle kroku 2. 

5. VÝMĚNA BATERIE 
Pokud jsou baterie téměř vybité, rozsvítí se při stisknutí tlačítek na klávesnici červená 
kontrolka. Zámek používá 4 x AA baterie (nejsou součástí dodávky). Při výměně baterií 
musíte resetovat 
osobní kód podle pokynů v kroku 2. Použité baterie by neměly být zlikvidovány 
s běžným domácím odpadem. Ty by měly být zlikvidovány na schválených sběrných 
místech. 

7. JAK VYMĚNIT BATERIE 
Odstraňte šedý plastový kryt mezi kruhovou rukojetí a klávesnicí. Nyní vložte přepínací 
klíč a otočte ve směru hodinových ručiček. Otočte kruhovou rukojetí a otevřete 
bezpečnostní dveře. Na vnitřní straně dveří uvidíte kryt akumulátoru, sejměte jej; vyjměte 
vybité baterie a vyměňte je za nové. Nasaďte kryt na baterii; zavřete dveře a otočte klíčem 
proti směru hodinových ručiček. Vyjměte klíč a nasaďte šedý plastový kryt. 

8. INSTALACE 
Pomocí dvou šroubů 6 mm připevněte trezor na vhodnou stěnu / podlahu.


