
1 Kontrolky 
2 Magnetický štítek 
3 Klávesnice 
4 Otvor pro nouzový klíč 
5 Nouzový klíč 
6 Přípoj baterie 
7 Nouzové napájení 
8 Přihrádka na baterie 
9 Tlačítko reset 

Obsah balení 
Než začnete trezor používat, zkontrolujte obsah balení. Pokud by něco 
chybělo nebo bylo něco poškozeno, obraťte se na náš servis. 
- Trezor 
- 2 Nouzový klíč 
- Nouzové elektrické napájení 
- Návod k obsluze 

Nastavování 
Otevření pomocí nouzového klíče 
1. Odstraňte magnetický štítek v pravém spodním rohu, aby se uvolnily 

otvor pro nouzový klíč a přípoj pro nouzové elektrické napájení. 
2. Zastrčte přiložený nouzový klíč do příslušného otvoru a otočte jím proti 

směru pohybu hodinových ručiček. Klíč nepouštějte, protože jinak se 
vrátí do výchozí polohy. 

3. Otočným knoflíkem otočte ve směru pohybu hodinových ručiček. 
Dveře se otevřou. 

4. Otevřete přihrádku na baterie na vnitřní straně dveří a vložte čtyři 
baterie AA. 

Otevření pomocí pin 
1. Odstraňte magnetický štítek v pravém spodním rohu, aby se uvolnily 

otvor pro nouzový klíč a přípoj pro nouzové elektrické napájení. 
2. Vezměte přiloženou krabičku na baterie pro nouzové elektrické 

napájení a vložte čtyři baterie AA. Napájení připojte do k tomu 
určeného přípoje. 

3. Z výroby má trezor kód 12345678. 
4. Zadejte kód a stlačte tlačítko pro potvrzení. 
5. Rozsvítí se zelené světlo. 
6. Do 6 vteřin otočte otočným knoflíkem. Dveře se otevřou. 
7. Otevřete přihrádku na baterie na vnitřní straně dveří a vložte čtyři 

baterie AA. 

Změna kódu 
1. Stlačte zelený knoflík na vnitřní straně dveří. Uslyšíte dvě 

krátká kliknutí a rozsvítí se žluté světlo na vnější straně. 
2. Zadejte nový jedno- až osmimístný kód. 
3. Stlačte tlačítko pro potvrzení. Uslyšíte dvě krátká kliknutí a žluté 

světlo zhasne. 

Otevření a zavření trezoru 

Otevření 
1. Zadejte Váš kód a stlačte tlačítko pro potvrzení. 
2. Pro otevření trezoru otočte do šesti vteřin otočným knoflíkem ve 

směru pohybu hodinových ručiček. 
 

Zavření 
1. Zavřete dveře senzoru a otočným knoflíkem otočte proti směru 

pohybu hodinových ručiček. 

Alarm 

Nesprávný kód 

- Pokud byl zadán nesprávný kód, žlutá kontrolka šestkrát krátce 
blikne. 

Alarm vyvolaný otřesem 
Oproti alarmu při zadání nesprávného kódu musí být alarm vyvolaný 
otřesem nejprve aktivován. 
1. Pro aktivaci alarmu stiskněte potvrzovací tlačítko. 
2. Uslyšíte dvě kliknutí a potom se rozsvítí žluté světlo na přední straně. 
3. Pokud se alarm aktivuje, trvá vždy 40 sekund. 
4. Alarm lze deaktivovat vložením správného kódu. Potom musí být alarm 

opět aktivován. 
5. Poznámka: Alarm může být aktivován jak se zavřenými, tak také 

s otevřenými dveřmi. 

Baterie 

Nízký stav baterie 
Pokud byl zadán kód a současně blikají červená a žlutá kontrolka, indikuje 
to vybité baterie. V takovém případě baterie vypněte. 

Výměna baterií 
Pokud jsou baterie vybité, otevřete trezor pomocí nouzového elektrického 
napájení. Potom vyměňte baterie v přihrádce ve vnitřní straně dveří. 

Zapomenuté heslo a nouzové případy 
Pokud jste zapomněli Vaše heslo nebo je elektronika trezoru poškozena, 
postupujte následovně: 
1. Odstraňte magnetický štítek v pravém spodním rohu, aby se uvolnily 

otvor pro nouzový klíč a přípoj pro nouzové elektrické napájení. 
2. Zastrčte přiložený nouzový klíč do příslušného otvoru a otočte jím proti 

směru pohybu hodinových ručiček. Klíč nepouštějte, protože jinak se vrátí 
do výchozí polohy. 

3. Otočným knoflíkem otočte ve směru pohybu hodinových ručiček. 
Dveře se otevřou. 

4. Pokud jste zapomněli Váš kód, postupujte jako při změně kódu. 

Záruka 
Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná od data koupě. Uschovejte 
prosím doklad o koupi a originální obal. Pokud by se vyskytl problém, 
reklamujte zboží na www.offia.cz / www.offia.sk, nebo u prodejce, kde bylo 
zboží zakoupeno.  

Likvidace 
Pomozte nám šetřit životní prostředí a likvidujte produkt a balící 
materiály v souladu s místními předpisy. 
 
 

Technická data 

Rozměry vnější: 250 x 350 x 280 mm (VxŠxH) 
vnitřní: 185 x 290 x 215 mm (VxŠxH) 

vnější: 230 x 430 x 350 mm (VxŠxH) 
vnitřní: 165 x 370 x 285 mm (VxŠxH) 

Váha 17,5 kg / 22 kg 

Varianta zámku Elektronický zámek na kód (8 míst) 

Tloušťka stěny 4 mm 

Baterie 4xAA(Mignon) 

Další informace 
Další informace o trezoru najdete na 
http://productip.com/?f=835e5. 
Nebo oskenujte QR-kód. 

 
 
 
 
 
 

  


