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CZ – Návod pro klíčový depozit TS.0301 

Otevření a zavření depozitu 
Na číselníku nastavte kód (tovární kód “0000”). 
Otočte otvírač dvířek ve směru hodinových ručiček. 
Otevřete dvířka a vložte nebo vyjměte klíče. 
Zavřete dvířka, otočte otvírač dvířek proti směru hodinových ručiček a přetočte číselník tak, aby 
neukazoval otevírací kombinaci. 

Nastavení vlastního kódu 
Nastavte na číselníku starý kód (tovární nastavení “0000”). 
Na vnitřní straně dvířek přesuňte tlačítko “RESET” do leva a dolů (z pozice A do pozice B, obr. 1). 
Nastavte na číselník vlastní kombinaci (obr. 2). 
Přesuňte tlačítko “RESET” nahoru a do prava (z pozice B do pozice A). Ujistěte se, že je tlačítko v 
původní pozici. 
Zavřete dvířka, otočte otvírač dvířek proti směru hodinových ručiček a přetočte číselník tak, aby 
neukazoval otevírací kombinaci. 

Upozornění 
Nedoporučujeme nastavovat číselnou kombinaci stejných čísel (např. 4444). 
Doporučujeme alespoň jednouo týdně otočit číselníkem, aby se udržoval bezproblémový chod 
číselníku. 
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SK – Návod pre kľúčový depozit TS.0301 

Otvorenie a zatvorenie depozitu: 
Na číselníku nastavte kód (výrobný kód “000”). 
Otočte otvárač dvierok v smere hodinových ručičiek. 
Otvorte dvierka a vložte alebo vyberte kľúče. 
Zatvorte dvierka, otočte otváračom proti smeru hodinových ručičiek a pretočte číselník tak, aby 
neukazoval otváraciu kombináciu. 

Nastavenie vlastného kódu: 
Nastavte na číselníku starý kód (výrobné nastavenie “000”). 
Na vnútornej strane dvierok presuňte tlačidlo “RESET” doľava a dole (z pozície A do pozície B, obr. 1). 
Nastavte na číselníku vlastnú kombináciu (obr. 2). 
Presuňte tlačidlo “RESET” nahoru a doprava (z pozície B do pozície A). Uistite sa, že je tlačidlo v 
pôvodnej pozícii. 
Zatvorte dvierka, a pretočte číselník tak, aby neukazoval otváraciu kombináciu. 

Upozornenie 
Neodporúčame nastavovať číselnú kombináciu rovnakých čísiel (napr. 444). 
Odporúčame aspoň raz týždenne otočiť číselníkom, aby sa udržoval bezproblémový chod číselníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 1       Obr. 2      Pozície otvorov pre montáž 
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PL – Instrukcja użytkowania depozytora kluczy TS.0301 

Otwieranie i zamykanie depozytora: 
Na tarczy ustawić kod (kod fabryczny “000”). 
Przekręć mechanizm otwierania drzwi w prawo. 
Otworzyć drzwi i włożyć lub wyjąć klucze. 
Zamknąć drzwi, Przekręć mechanizm otwierania drzwi w lewo i obróć tarczę, aby nie wyświetlała 
kombinacji liczb otwarcia. 

Ustawienie własnego kodu: 
Ustawić na tarczy stary kod (kod fabryczny “000”). 
Na wewnętrznej stronie drzwi przesunąć przycisk “RESET” w lewo i w dół (z położenia A do położenia 
B, rys. 1). 
Ustawić własną kombinację liczb (rys. 2). 
Przesunąć przycisk “RESET” w górę i w prawo (z położenia B do położenia A). Upewnić się, że przycisk 
znajduje się w pierwotnej pozycji.  
Zamknąć drzwi i obróć tarczę, aby nie wyświetlała kombinacji liczb otwarcia. 

Ostrzeżenie 
Nie zalecamy ustawiania kombinacji liczbowej tych samych liczb (np. 444). 
Zalecamy obracanie tarczy przynajmniej raz w tygodniu, aby utrzymać bezproblemowe działanie 
tarczy. 
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HUN – Használati utasítás a TS.0301 kulcsos deposithoz 

A deposit kinyitása és bezárása: 
A számtárcsán állítsa be a kódot (gyári kód: “000”). 
Fordítsa el a gombot az óramutató járásának az irányába.  
Nyissa ki az ajtót és helyezze be vagy vegye ki a kulcsokat. 
Fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba 

Saját kód beállítása: 
Állítsa be a számtárcsán a régi kódot (gyári beállítás: “000”). 
Az ajtó belső oldalán tolja a “RESET” gombot balra és lefelé (az A pozícióból a B pozícióba, lásd: 1. 
ábra). 
Állítsa be a számtárcsán a saját kombinációt (lásd: 2. ábra). 
Tolja a “RESET” gombot felfelé és balra (a B pozícióból az A pozícióba). Győződjön meg róla, hogy a 
gomb az eredeti pozícióban van.  
Zárja be az ajtót, fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba és fordítsa el a 
számtárcsát úgy, hogy ne mutassa a nyitókombinációt. 

Figyelmeztetés 
Nem ajánljuk egymforma számok kombinációját (pl.: 444). 
Javasoljuk, hogy a számtárcsát legalább hetente egyszer fordítsa el, hogy a számtárcsa 
problémamentes működését fenntartsa. 
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D – Anleitung für Schlüssel-Depositum TS.0301 

Öffnen und Schließen des Depositums: 
Stellen Sie an der Zahlenanzeige den Code ein (Werkscode “000”). 
Drehe den Türöffner im Uhrzeigersinn. 
Öffnen Sie die Türe und legen Sie den Schlüssel ein oder entnehmen Sie diesen. 
Schließen Sie die Türe, Öffner entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, und drehen Sie die Zahlenanzeige 
so, dass diese nicht die Öffnungskombination anzeigt. 

Einstellung des eigenen Codes: 
Stellen Sie an der Zahlenanzeige den alten Code ein (Werkseinstellung “000”). 
Verschieben Sie an der Innenseite der Türe den Schalter “RESET” nach links und unten (von Position A 
in Position B, Abb. 1). 
Stellen Sie an der Zahlenanzeige den eigenen Code ein (Abb. 2). 
Verschieben Sie den Schalter “RESET” nach rechts und oben (von Position B in Position A). Versichern 
Sie sich, dass sich der Schalter in der ursprünglichen Position befindet. 
Schließen Sie die Türe, Öffner entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, und drehen Sie die Zahlenanzeige 
so, dass diese nicht die Öffnungskombination anzeigt. 

Hinweis 
Wir empfehlen nicht, eine Ziffernkombination mit gleichen Ziffern einzustellen (z.B. 444). 
Wir empfehlen, mindestens einmal wöchentlich die Zahlenanzeige zu drehen, damit der problemlose 
Lauf der Zahlenanzeige erhalten bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 1       Abb. 2      Befestigungslöcher 
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