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TREZOR NA DOKUMENTY
VEĽKOSŤ II (350 X 400 X 400 XM)

Číslo výrobku/modelu: 100858/DBSB002
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 Len pre domáce a nekomerčné použitie

1. Otvorenie trezoru

a. Zadajte kód (originálny kód z výroby je 1,5,9) a stlačte „A“ alebo „B“, kým sa neobjaví zelené svetlo, otočte 
kľúčom alebo gombíkom počas 5 sekúnd (v prípade otočného gombíka otočte najskôr s ním) a potiahnite 
na otvorenie trezora.

b. Pri každom stlačení gombíka zabliká žlté svetlo a počuť pípanie, ktoré potvrdzuje , že mikroprocesor 
prevzal váš údaj. Ak by žlté svetlo stále blikalo a pípajúci tón nekončil, znamená to, že vaše zadanie 
nebolo správne. Po trojnásobnom nesprávnom zadaní  nemôžete počas ďalších 20 sekúnd zadať žiaden 
ďalší kód. Po ďalších 3 pokusoch je zadávanie na 5 minút blokované.

2. Zatváranie trezora
Zatvorte dvere a otočte kľúčom alebo gombíkom (v prípade otočného mechanizmu ho uveďte do vertikálnej 
polohy).

3. Stanovenie a zmena kódu používateľa:

a. Ubezpečte sa, že dvere trezora sú otvorené, stlačte gombík na reset. Keď sa objaví žlté svetlo, musíte 
zadať želaný kód užívateľa (3-8-miestny). 
Stlačením „A“ alebo „B“ ukončíte zadanie.

b. Ak žlté svetlo naďalej svieti a počuť pípavý tón, je zadaný kód nesprávny. Na to, aby ste zmenili kód 
používateľa, musíte tieto kroky zopakovať.

4. Manuálne otváranie trezora:
Ak ste zabudli váš kód, odkryte kryt vedľa otočného gombíka a zasuňte kľúč do kľúčovej dierky a otočte s ním 
doľava, aby ste uviedli do pohybu gombík alebo otočný mechanizmus. Tým sa otvoria dvere.
V žiadnom prípade neodkladajte kľúč do trezora!

5. Výmena batérie:
Keď svieti červené alebo žlté svetlo, musíte vymeniť batériu. Preverte správne usadenie batérie predtým, než 
zatvoríte dvere.

6. Osvetlenie:
Po otvorení dverí trezora cez kód sa zapne automaticky vnútorné osvetlenie na cca 20 sekúnd. Pri otvorení trezora 
pomocou núdzového kľúča zostáva svetlo vypnuté.

NÁVOD

http://www.jurhan.com


www.jurhan.com3

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TREZORU

Reset

svetlo

Zelené svetlo Červené svetlo

Žlté svetloKryt zámku

Spínač/kľúčik

Kryt zámku Kľúčik
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