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CZ – Návod k použití sejfu 
RS.17.EDK/RS.18.EDK/RS.20.EDK/RS.25.EDK/RS.30.EDK/RS.50.EDK/RS.75.EDK 
Veškerá schémata v tomto manuálu byla připravena dle EEN.  
Počet vnitřních polic a montážní balení se liší dle jednotlivých typů sejfů.  
Nastavení zámku je u všech typů stejné. 
 
Obsah balení u jednotlivých typů: 
RS.17.EDK, RS.18.EDK a RS.20.EDK 
1x ocelový sejf, 2x nouzové klíče, 4x AA baterie, 1x vnitřní plsť, 2x ocelové hmoždinky a šrouby 
RS.25.EDK, RS.30.EDK, RS.75.EDK 
1x ocelový sejf, 2x nouzové klíče, 4x AA baterie, 1x vnitřní police, 1x vnitřní plsť, 4x ocelové hmoždinky a šrouby 
RS.50.EDK  
1x ocelový sejf, 2x nouzové klíče, 4x AA baterie, 2x vnitřní police, 1x vnitřní plsť, 4x ocelové hmoždinky a šrouby 

První otevření sejfu 
Odstraňte ochranný kryt zámku (obr. A, č. 1) a vsuňte nouzový klíč. Otočte klíčem (klíč držte v odemčené poloze) a poté 
kličkou o cca 45 stupňů proti směru hodinových ručiček. 
Zámek je odjištěn a dvířka otevřena. Takto lze sejf otevřít vždy např. při zapomenutí kódu, vybití baterií, nefunkční 
elektronice zámku. 

UPOZORNĚNÍ: nikdy nenechávejte nouzový klíč v sejfu, uložte si jej na bezpečné místo! 

Umístění baterií 
Z vnitřní strany dveří zámku odstraňte kryt baterií stiskem dolů (malým plochým šroubovákem) v jeho horní části (obr. B, č. 
2). Vložte 4 ks AA baterií, uslyšíte zapípání a zabliká zelené světlo (sejf je aktivní), baterie ponechte odkryté.  
 
Pozn.: Pokud svítí zároveň zelené a červené světlo, znamená to, že jsou baterie vybité. Ihned baterie vyměňte. 
 
Nastavení uživatelského kódu  
Tovární nastavení je 0000. 
Stiskněte červené tlačítko na zadní straně dvířek, uslyšíte 2x „píííp“ (obr. C, č. 3).  
Na přední straně dvířek (klávesnice, obr. A, č. 4) zadejte svůj 3-8místný kód z čísel, potvrďte jej tlačítkem „Enter“ (obr. A, č. 
5). Poté uslyšíte 2x „píííp“ a zelené světlo zabliká. Tím je potvrzeno správné nastavení kódu (ve stejný čas je starý kód 
zrušen). Vraťte zpět kryt na baterie. 

Změna uživatelského kódu 
Odstraňte kryt na baterie (obr. B, č. 2) a postupujte stejně jako při „Nastavení uživatelského kódu“. 

Otevření dveří pomocí uživatelského kódu 
Zadejte uživatelský kód (každé stlačení klávesy je doprovázeno pípnutím a bliknutím zeleného světla), stiskněte (obr. A, č. 4) 
tlačítko „klíč“ (obr. A, č. 6) uslyšíte 2x „píííp“ a zelené světlo zabliká). Během 5ti sekund otočte kličkou proti směru 
hodinových ručiček a otevřete dveře. 
Při špatném zadání kódu se ozve 3x „píííp“.  

UPOZORNĚNÍ: Zadáním třikrát po sobě nesprávného kódu se uzamykací mechanizmus zablokuje na 30 sekund. Po dalších 
třech nesprávně zadaných kódech se uzamykací mechanizmus zablokuje na 3 minuty. 

Zavření sejfu 
Zavřete dveře a otočte kličkou po směru hodinových ručiček. Elektronický mechanismus uzamkne dveře. 

Montážní metoda (beton, cihla) 
Umístěte sejf na místo, kde s ním není snadné pohybovat.  
Otevřete sejf a jako vrtací šablonu použijte otvory pro ukotvení šroubů. 
Vyvrtejte otvory pro rozpínací šrouby na správném místě, vrtákem o ⌀ 9 mm.  
Použijte rozpínací šrouby (obr. D) pro upevnění sejfu na zeď.  
 
Otvory pro ukotvení sejfů u jednotlivých typů: 
RS.17.EDK, RS.18.EDK a RS.20.EDK    RS.25.EDK, RS.30.EDK a RS.50.EDK, RS.75.EDK 
2x otvor do podlahy, 2x otvor do zdi    4x otvor do podlahy, 4x otvor do zdi 

UPOZORNĚNÍ: Na jinou zeď než cihlovou nebo betonovou, použijte šrouby a hmoždinky vhodné do Vámi vybrané zdi nebo 
podlahy. 
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1. Ochranný kryt zámku  
2. Kryt na baterie  
3. Červené tlačítko  
4. Klávesnice 
5. Potvrzovací tlačítko „Enter“  
6. Otevírací tlačítko „klíč“ 
7. Klička 
8. Červené světlo  
9. Zelené světlo  
10. Závory 


