
Návod k obsluze elektronické digitální
bezpečnostní 
schránky # 

250/705
 POZOR: PIN nastavený ve výrobním závodě „159B“ 

Programování „PIN“ (osobního identifikačního čísla) - 3 – 8
Číslice:

1.)  Otevřete bezpečnostní schránku zadáním PIN nastaveného ve výrobním závodě (tj. 159B). 
2.)  Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dvířek v blízkosti závěsů.
3.)  Nyní navolte Vaše číslo PIN a potom stiskněte tlačítko "B", čímž tento PIN

potvrdíte. Při stisknutí tlačítek zazní zapípání. Po stisku tlačítka
"B" se rozsvítí zelené světlo. To znamená, že nastavení proběhlo úspěšně. Laskavě si svůj 
PIN zaznamenejte a uschovejte tak, aby nebyl přístupný pro třetí osoby.

Obsluha bezpečnostní schránky

1.)  Pro otevření bezpečnostní schránky zadejte svůj zvolený PIN a stiskněte tlačítko
"B“. Potom otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, tím bezpečnostní schránku otevřete.

2.)  Po zadání PIN máte 5 vteřin času na otočení knoflíku, potom se systém opět zablokuje. Po 
zadání PIN vždy proveďte jeho potvrzení stisknutím tlačítka "B".

Pozor: Pokud by se neoprávněná osoba pokusila zadat špatný PIN, zůstane systém zablokován a 
rozsvítí se žluté světlo. Pokud by došlo třikrát k zadání špatného PIN, znemožní systém další 
zadávání po dobu následujících 20 
vteřin.

!!!Důležité!!!

1.) Pokud byste zapomněli svůj PIN, můžete použít nouzový klíč.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neuchovávejte tento nouzový klíč v bezpečnostní 
schránce!

Pro použití nouzového klíče odstraňte malé logo uprostřed ovládací jednotky. Odšroubujte šroub 
a vytáhněte panel tak, aby byl zámek přístupný. Otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček, 
čímž bezpečnostní schránku otevřete.

2.) Pokud je třeba provést servis nebo údržbu Vaší bezpečnostní schránky, připravte si 
laskavě následující údaje. Tyto údaje NEUCHOVÁVEJTE v bezpečnostní schránce!
a.) Číslo klíče
b.) Číslo bezpečnostní schránky (malá nálepka buď vedle otvoru pro nouzový klíč, nebo na 
vnitřní straně dvířek).

3.) Červené světlo, které se nachází vpravo nahoře na ovládací jednotce, slouží k upozornění na 
vybité baterie. Baterie vyměníte tak, že kryt bateriového prostoru posunete ke straně. Tento kryt se 
nachází na zadní straně dvířek.
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