
MANUÁL PRO ELEKTRONICKÝ TREZOR NA KLÍČE KS.48 / KS.133

Schéma trezoru Schéma kontrolního panelu
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1) Závory / Rygle / Zárak /
2) Tlačítko „reset“ / Przycisk „reset” / „Reset“ nyomógomb /
3) Místo pro baterii / Miejsce na baterię / Elhelyezés az elemek számára /
4) Kolečko / Pokrętło / Kerék /
5) Ochranný kryt na zámek / Osłona ochronna zamka / Védőborítás a zárra /
6) Zelené světlo / Światło zielone / Zöld jelzőfény /
7) Červené světlo / Światło czerwone / Piros jelzőfény /
8) Oranžové světlo / Światło pomarańczowe / Narancssárga jelzőfény /
9) Tlačítko potvrzení / Przycisk potwierdzenia / Megerősítés nyomógombja /

Veškerá schémata v tomto manuálu byla připravena dle EEN.
Vnější design nebo umístění součástek trezoru jiných modelů se může lišit od schématu. Průběh postupu se ale nijak
neliší.
PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU
Pro první otevření trezoru použijte nouzový klíč
- Sundejte ochranný kryt zámku
- Vložte nouzový klíč a otočte jej v protisměru hodinových ručiček a zároveň otočte kolečkem ve směru hodinových
ručiček (oba úkony ve stejné chvíli).
- Zatáhněte a otevřete dveře trezoru.
VAROVÁNÍ : Nenechávejte nouzový klíč v trezoru, uchovávejte ho na bezpečném místě.
VÝMĚNA BATERIÍ
- Otevřete dveře pomocí nouzového klíče, odstraňte kryt baterií na zadní straně dveří.
- Vložte 4 AA baterie. Ujistěte se, že jste baterie vložili správnou polaritou.
- Pokud bliká zároveň zelené a červené světélko po zadání správného kódu, znamená to, že jsou baterie vybité a je
nutné je vyměnit ještě před zavřením dveří.
NASTAVĚNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU:
Přednastavený kód je ,,159´´
- Otevřete dveře trezoru a stiskněte tlačítko „reset“, které se nachází na zadní straně dveří.
Rozsvítí se oranžové světélko.
- Zadejte svůj nový kód (tří až osmičíselný) a stiskněte „A“, nebo „B“ pro potvrzení.
Oranžové světélko přestane blikat a kód je úspěšně změněn.
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ POMOCÍ VAŠEHO NOVÉHO KÓDU
- Zadejte váš uživatelský kód (tří až osmičíselný). Po každém stisku čísla uslyšíte pípnutí a blikne oranžové světélko.
- Zmáčkněte „A“, nebo „B“ pro potvrzení, zelené světélko vám oznámí, že je bezpečné dvířka otevřít.
Otočte kolečkem ve směru hodinových ručiček, poté můžete dveře otevřít.
ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- Zavřete dveře a otočte kolečkem v protisměru hodinových ručiček. Elektronický uzavírací mechanismus dveře
uzamkne.
NASTAVĚNÍ MASTER KÓDU
- Otevřete dveře a dvakrát za sebou stiskněte „0“, hned poté stiskněte tlačítko „reset“, které se nachází na zadní
straně dveří. Oranžové světélko se rozsvítí.



- Zadejte váš nový master kód (tří až osmičíselný) a stiskněte „B“ pro potvrzení. Oranžové světélko přestane svítit. Poté
je váš master kód úspěšně nastaven.
UPOZORNĚNÍ : Zadáním nesprávného kódu třikrát po sobě aktivujete varovní pípání na 20 sekund. Po dalších třech
nesprávně zadaných kódech se uzamykací mechanizmus a tlačítka znefunkční na 5 minut.
MONTÁŽNÍ METODA
Dejte trezor na místo, kde s ním není snadné hnout.
- Vyvrtejte díry pro rozpěrné šrouby (nebo stahovací šrouby) na správném místě.
- Otáčejte rozpěrné šrouby v protisměru hodinových ručiček pro jejich oddělení.
- Použijte rozpěrné šrouby (nebo stahovací šrouby) pro upevnění trezoru do zdi.
- Ujistěte se, že je trezor namontovaný na požadovaném místě a potom všechny šrouby utáhněte.

MANUÁL PRE ELEKTRONICKÝ TREZOR NA KĽÚČE KS.48 / KS.133

Všetky schémy v tejto príručke boli pripravené podľa EEN.
Vonkajší dizajn alebo umiestnenie komponentov trezoru iných modelov sa môže líšiť od schématu. Priebeh postupu sa
ale nijak neliši.
PRVÉ OTVORENIE TREZORU
Pre prvé otvorenie trezoru použite núdzový kľúč
- Odkryte ochranný kryt zámku
- Vložte núdzový kľúč a otočte ho v protismere hodinových ručičiek a zároveň otočte kolieskom v smere hodinových
ručičiek (obidva úkony v rovnakej chvíli).
- Potiahnite a otvorte dvere trezoru.
VAROVANIE: Nenechávajte núdzový kľúč v trezore, uchovávajte ho na bezpečnom mieste.
VÝMENA BATÉRIÍ
- Otvorte dvere pomocou núdzového kľúča, odstráňte kryt batérií na zadnej strane dverí.
- Vložte 4 AA batérie. Uistite sa, že ste batérie vložili správnou polaritou.
- Ak bliká zároveň zelené a červené svetielko po zadaní správneho kódu, znamená to, že sú batérie vybité a je nutné
ich vymeniť ešte pred zatvorením dverí.
NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU
Prednastavený kód je,, 159''
- Otvorte dvere trezoru a stlačte tlačidlo "reset", ktoré sa nachádza na zadnej strane dverí.
Rozsvieti sa oranžové svetielko.
- Zadajte svoj nový kód (tri až osemciferný) a stlačte "A", alebo "B" pre potvrdenie.
Oranžové svetielko prestane blikať a kód je úspešne zmenený.
OTVÁRANIE DVERÍ POMOCOU VÁŠHO NOVÉHO KÓDU
- Zadajte váš užívateľský kód (tri až osemciferný). Po každom stlačení čísla počujete pípnutie a blikne oranžové
svetielko.
- Stlačte "A", alebo "B" pre potvrdenie, zelené svetielko vám oznámi, že je bezpečné dvierka otvoriť.
Otočte kolieskom v smere hodinových ručičiek a môžete dvere otvoriť.
ZATVÁRANIE DVERÍ
- Zatvorte dvere a otočte kolieskom v protismere hodinových ručičiek. Elektronický uzatvárací mechanizmus dvere
uzamkne.
NASTAVENIE MASTER KÓDU
- Otvorte dvere a dvakrát za sebou stlačte "0", hneď potom stlačte tlačidlo "reset", ktoré sa nachádza na zadnej strane
dverí. Oranžové svetielko sa rozsvieti.
- Zadajte váš nový master kód (tri až osemciferný) a stlačte "B" pre potvrdenie. Oranžové svetielko prestane svietiť.
Potom je váš master kód úspešne nastavený.
UPOZORNENIE: Zadaním nesprávneho kódu trikrát po sebe aktivujete varovné pípanie na 20 sekúnd. Po ďalších troch
nesprávne zadaných kódoch sa uzamykací mechanizmus a tlačítka znefunkčnia na 5 minút.
MONTÁŽNA METÓDA
Dajte trezor na miesto, kde s ním nie je ľahké pohnúť.
- Vyvŕtajte diery pre rozpínacie skrutky (alebo sťahovacie skrutky) na správnom mieste.
- Otáčajte rozpínacie skrutky v protismere hodinových ručičiek pre ich oddelenie.
- Použite rozpínacie skrutky (alebo sťahovacie skrutky) pre upevnenie trezoru do steny.
- Uistite sa, že je trezor namontovaný na požadovanom mieste a potom všetky skrutky utiahnite.



INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SEJFU NA KLUCZE KS.48 / KS.133

Wszystkie przedstawione w niniejszej instrukcji schematy opracowane zostały zgodnie z normą EEN.
Wygląd zewnętrzny i rozmieszczenie elementów sejfu może się w przypadku innych modeli różnić od
powyższego schematu. Cała procedura pozostaje jednak taka sama.
PIERWSZE OTWARCIE SEJFU
W celu pierwszego otwarcia sejfu użyj klucza awaryjnego
- Zdejmij osłonę ochronną zamka
- Włóż klucz awaryjny i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednocześnie
przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (oba działania przeprowadź w tym
samym momencie).
- Pociągnij i otwórz drzwi sejfu.
OSTRZEŻENIE: Nie zostawiaj klucza awaryjnego w sejfie, schowaj go w bezpiecznymmiejscu.
WYMIANA BATERII
- Otwórz drzwi kluczem awaryjnym i zdejmuj osłonę baterii na tylnej ścianie drzwi.
- Włóż 4 baterie AA. Upewnij się, że włożyłeś baterię z zachowaniem właściwej polaryzacji.
- Jeżeli po wprowadzeniu prawidłowego kodu miga zarówno zielone jak i czerwone światło, oznacza to, że
baterie są wyładowane i należy je wymienić jeszcze przed zamknięciem drzwi.
USTAWIENIE KODU UŻYTKOWNIKA
Domyślnym kodem jest „159”
- Otwórz drzwi sejfu i naciśnij przycisk „reset”, który znajduje się na tylnej ścianie drzwi.
Zaświeci się pomarańczowe światło.
- Wprowadź swój nowy kod (składający się z od trzech do ośmiu cyfr) i naciśnij „A” lub „B”, by potwierdzić.
Pomarańczowe światło przestanie migać, co oznacza prawidłową zmianę kodu.
OTWIERANIE DRZWI TWOIM NOWYM KODEM
- Wprowadź swój (składający się z od trzech do ośmiu cyfr) kod użytkownika. Po każdym naciśnięciu cyfry
usłyszysz piknięcie oraz mignie pomarańczowe światło.
- W celu potwierdzenia naciśnij „A” lub „B”, zielone światło potwierdzi, że można bezpiecznie otworzyć
drzwi.
Obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, następnie możesz otworzyć drzwi.
ZAMYKANIE DRZWI
- Zamknij drzwi i przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Elektroniczny
mechanizm zamykający zamknie drzwi.
USTAWIENIE KODUMASTER
- Otwórz drzwi i dwukrotnie naciśnij przycisk „0”, następnie naciśnij przycisk „reset”, który znajduje się na
tylnej ścianie drzwi. Zaświeci się pomarańczowe światło.
- Wprowadź swój nowy kod master (składający się z od trzech do ośmiu cyfr). Aby potwierdzić operację
naciśnij przycisk „B”. Pomarańczowe światło zgaśnie. Oznacza to prawidłowe ustawienie master.
OSTRZEŻENIE:Wprowadzenie niepoprawnego kodu trzy razy z rzędu spowoduje aktywowanie się
ostrzegawczego sygnału dźwiękowego na dwadzieścia sekund. Trzy kolejne próby wprowadzenia
niepoprawnego kodu spowodują wyłączenie działania mechanizmu zamykającego i przycisków na 5 minut.
SPOSÓB MONTAŻU
Umieść sejf w miejscu, w którym jego przemieszczenie będzie utrudnione.
- W odpowiednim miejscu wywierć otwory na śruby rozporowe (lub śruby zaciskowe).
- W celu oddzielenia obracaj śruby rozprężne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- W celu zamocowania sejfu na ścianie używaj śrub rozprężnych (lub śrub zaciskowych).
- Upewnij się, że sejf zamontowany został w wymaganym miejscu, następnie dokręć wszystkie śruby.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A KS.48 / KS.133 KULCSRA MŰKÖDŐ ELEKTRONIKUS SZÉF SZÁMÁRA

Ezen használati útmutatóban található minden vázlat, az EEN alapján lett előkészítve. A széf más
modelljeinek a külső designja vagy alkatrészeinek az elhelyezése, az adott vázlattól eltérő lehet. A
műveletek folyamata viszont mindig azonos marad.
A SZÉF ELSŐ MEGNYITÁSA
A széf első megnyitásához, használja a vészkulcsot.
- Vegye le a zár védőborítását
- Helyezze el a vészkulcsot és fordítsa el az óramutató járásával szemben, s egyúttal fordítsa el a kereket az
óramutató járásának az irányába (mindkét műveletet egyszerre végezze el).
- Húzza meg az ajtót és nyissa meg a széfet.
FIGYELMEZTETÉS: Sose hagyja a kulcsot a széfben, mindig tartsa azt egy biztonságos helyen.
ELEMEK CSERÉJE
- Nyissa ki az ajtót a vészkulcs segítségével, távolítsa el az elem borítást az ajtó hátsó oldalán.
- Helyezzen el a 4 AA elemet. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemeket megfelelő polaritással helyezte el.
- Ha a helyes kód megadása után a zöld és a piros jelzőfény egyszerre villog, ez azt jelenti, hogy az elemek le
vannak merülve és szükséges a cseréjük még az ajtó bezárása előtt.
FELHASZNÁLÓI KÓD BEÁLLÍTÁSA
Az alapértelmezett kód a,,159´´
- Nyissa meg a széf ajtaját és nyomja meg a „reset“ nyomógombot, amely az ajtó hátsó oldalán található.
Felvillan a narancssárga jelzőfény.
- Adja meg az új kódját (3-8 számjegy) és a megerősítéshez nyomja meg az „A“ vagy a „B“ gombot.
A narancssárga jelzőfény villogása leáll, s ezáltal a kód sikeresen megváltoztatásra kerül.
AZ AJTÓ MEGNYITÁSA AZ ÚJ KÓDJA SEGÍTSÉGÉVEL
- Adja meg a felhasználói kódját (3-8 számjegy). A számminden megnyomása után egy sípoló hangot hall
és megvillan a narancssárga jelzőfény.
- Nyomja meg az „A“ vagy a „B“ gombot a megerősítéshez, a zöld jelzőfény pedig arról tájékoztat, hogy az
ajtó megnyitása már megfelelő.
Fordítsa a kereket az óramutató járásának az irányába, ezután megnyithatja az ajtót.
AZ AJTÓ BEZÁRÁSA
Zárja be az ajtót és fordítsa a kereket az óramutató járásával szemben. Az elektronikus zárómechanizmus
lezárja az ajtót.
MASTER KÓD BEÁLLÍTÁSA
- Nyissa ki az ajtót és kétszer egymás után nyomja meg a „0“ gombot, ezután azonnal nyomja meg a
„reset“ nyomógombot, amely az ajtó hátsó oldalán található. Felvillan a narancssárga jelzőfény.
- Adja be az új master kódját (3-8 számjegy) és a megerősítéshez nyomja meg a „B“ nyomógombot. A
narancssárga jelzőfény elalszik. Ezáltal a master kód sikeresen beállításra került.
FIGYELMEZTETÉS: Ha háromszor egymás után helytelen kódot ad meg, aktiválja a figyelmeztető sípolást,
mégpedig 20 másodpercre. A további három helytelenül megadott kód után, a lezáró mechanizmus és a
billentyűk 5 percre működésképtelenné válnak.
ÖSSZESZERELÉSI MÓDSZER
A széfet helyezze el egy olyan helyre, ahol nem egyszerű a mozgatása.
Fúrja ki a nyílásokat a feszítőcsavarok (vagy szorítócsavarok) számára a megfelelő helyen.
Fordítsa el a távtartó csavarokat az óramutató járásával szemben, az elkülönítésükhöz.
A széf falra rögzítéséhez szintén távtartó csavarokat (vagy szorítócsavarokat) használjon.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a széf az igényelt helyen kerül felszerelésre és hogy a csavarok megfelelően
be vannak húzva.



ANLEITUNG FÜR DEN ELEKTRONISCHE TRESOR MIT SCHLÜSSEL KS.48 / KS.133

Jegliche Skizzen in dieser Anleitung wurden nach EEN vorbereitet.
Das äußere Design oder die Platzierung der Bestandteile anderer Modelle des Tresors können sich von der
Skizze unterscheiden. Der Ablauf unterscheidet sich aber nicht.
DAS ERSTE ÖFFNEN DES TRESORS
Nutzen Sie zum ersten Öffnen des Tresors den Notschlüssel.
- Entnehmen Sie die Schutzabdeckung des Schlosses
- Geben Sie den Notschlüssel ein und drehen Sie ihn entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes und drehen Sie
gleichzeitig mit dem Rädchen im Uhrzeigersinn (beide Aufgaben zur gleichen Zeit).
- Ziehen Sie und öffnen Sie die Tür des Tresors.
WARNUNG: Lassen Sie den Notschlüssel nicht im Tresor, lagern Sie ihn an einem sicheren Ort.
AUSTAUSCH DER BATTERIEN
- Öffnen Sie die Tür mit Hilfe des Notschlüssels, entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches an der
hinteren Seite der Tür.
- Legen Sie 4 AA Batterien ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt
haben.
- Wenn die grüne und die rote Lampe nach dem Eingeben des richtigen Codes gleichzeitig aufleuchten,
bedeutet das, dass die Batterien entladen sind und es notwendig ist, diese noch vor dem Schliessen der Tür
auszutauschen.
EINSTELLEN DES BENUTZERCODES
Der voreingestellte Code ist ,,159“
- Öffnen Sie die Tür des Tresors und drücken Sie den Resetknopf, welcher sich an der hinteren Seite der Tür
befindet.
Es leuchtet das orange Licht auf.
- Geben Sie Ihren neuen Code (drei- bis achtstellig) ein und drücken Sie „A“ oder „B“ zum Bestätigen.
Das orange Licht hört zum Blinken auf und der Code wurde erfolgreich geändert.
ÖFFNEN DER TÜR MIT HILFE IHRES NEUEN CODES
- Geben Sie Ihren Benutzercode (drei- bis achtstellig) ein. Nach jedem Drücken der Zahl hören Sie ein
Piepen und es blinkt das orange Licht.
- Drücken Sie „A“ oder „B“ zum Bestätigen, das grüne Licht meldet Ihnen, dass es sicher ist, die Tür zu
öffnen.
Drehen Sie das Rädchen im Uhrzeigersinn, danach können Sie die Tür öffnen.
SCHLIESSEN DER TÜR
- Schließen Sie die Tür und drehen Sie mit dem Rädchen entgegen des Uhrzeigersinnes. Der elektronische
Schließmechanismus schließt die Tür.
EINSTELLEN DES MASTERCODES
- Öffnen Sie die Tür und drücken Sie zweimal hintereinander „0“, drücken Sie gleich darauf den Resetknopf,
welcher sich an der hinteren Seite der Tür befindet. Das orange Licht leuchtet auf.
- Geben Sie Ihren neuen Mastercode (drei- bis achtstellig) ein und drücken Sie „B“ zum Bestätigen. Das
orange Licht hört auf, zu leuchten. Dann wurde Ihr Mastercode erfolgreich eingestellt.
WARNUNG: Durch die Eingabe eines falschen Codes dreimal hintereinander wird ein Warnpiepen für eine
Dauer von 20 Sekunden aktiviert. Nach weiteren drei falschen Eingaben des Codes schließt sich der
Mechanismus und die Knöpfe funktionieren für eine Dauer von 5 Minuten nicht.
MONTAGEMETHODE
Geben Sie den Tresor an einen Ort, an dem es nicht einfach ist, ihn zu bewegen.
- Bohren Sie am richtigen Ort Löcher für die Spreizschrauben (oder Spannschrauben).
- Drehen Sie die Spreizschrauben zu deren Entnahme entgegen des Uhrzeigersinnes.
- Benutzen Sie Spreizschrauben (oder Spannschrauben) zum Befestigen des Tresors an der Wand.
- Stellen Sie sicher, dass der Tresor am erforderten Platz montiert wurde und dass alle Schrauben richtig
angezogen sind.


