
 

	   	   	   	   	   	  
 

Návod na obsluhu 
skříně na zbraně model „GUN-5“ 

 
UPOZORNĚNÍ: Prosím, prečtěte si pozorně tento návod p ř e d t í m, než budete obsluhovat zámek nebo budete 
chtít nastavit novou číselnou kombinaci. Nepřebíráme zodpovědnost za poruchy funkčnosti způsobené buď 
chybným přepínaním, případně použitím síly nebo neodbornou manipulací, ani za věcné škody či za škody 
na majetku, které vyplývají například z nepředpisového uzamykání. 
 
Všeobecné pokyny: 
Elektronický zámek je dodávaný výrobcem s nasledujícimi kódy: 
 
Kód 1: 1-2-3-4 
Kód 2: 1-2-3-4-5-6 
 
Z bezpečnostních důvodů doporučujeme obratem změnit výrobní kódy na osobní kódy. 
Každé stisktnutí klávesy je potvrzené akustickým signálem.  
Časový odstup mezi dvěma stisky klávesy nesmí překročit sedm (7) sekund. 
Správné zadání kódu je potvrzené dvojnásobným akustickým signálem, displej se rozsvítí modře a na displeji se 
objeví „OPEN“. 
Nesprávné zadání kódu je signalizované čtyřmi (4) akustickými signály a na displeji se objeví „Error“. 
Po pěti (5) sekundách se elektronický zámek automaticky opět zablokuje. 
 
Napojení na elektrický proud: 
Napojení na elektrický proud je zajištěno pomocí čtyř (4) kusů 1,5V baterií AA typu Mignon LR6. Nepoužívéjte 
nealkalické baterie, doporučujeme výlučně baterie vysoké kvality (např. Varta High Energy). 
 
Signalizace slabé baterie: 
V případě slabých baterií se po stisku tlačidla „START“ objeví na displeji „LoBattee“. 
Pokud již není otevření trezoru i přes zobrazení „OPEN“ možné, musí se skříň na zbraně otevřít pomocí jednoho 
ze dvou klíčů na nouzové otevírání, které jsou dodávané společně se skříní – shlédněte kapitolu „Nouzové 
otevření pomocí klíče“. 
 
Čas zablokování po vícenásobném nesprávném zadaní kódu: 
Po třech (3) chybných zadaních kódu se elektronický zámek zablokuje na jednu (1) minutu. Po této době se ozve 
akustický signál a na displeji se objeví „- - - - - - - -„. 
Čas zablokování můžete ukončit zadáním uloženého kódu (kód 1 nebo kód 2). 
Po uplynutí doby blokování je možné otevřít elektronický zámek pomocí platného kódu. Pokud je po uplynutí doby 
zablokování opětovně třikrát (3) zadaný nesprávny kód, znovu začne plynout jednominutový (1) blokovací čas. 
 
Spuštění po dodání: 
- Potlačte kryt nouzového zámku (vpravo vedle klávesnice) doprava. 
- Zastrčte jeden ze dvou dodaných klíčů na nouzové otevření. 
- Otočte klíčem na nouzové otevírání. 
- Otočte otočnou kličkou (vlevo vedle klávesnice) doprava. 
- Otevřete dveře Vaší skříně na zbraně. 
- Otočte klíč zpět do výchozí pozice a vytáhněte jej. 
- Odejměte kryt přihrádky na baterie. 
- Vložte čtyři (4) kusy 1,5 V baterií AA, Mignon LR6 (Dodržte správnou polaritu baterií při vkládání do přihrádky na 
baterie). 
- Po vložení baterií se ozve akustický signál a po sedmi (7) sekundách se na displeji objeví „AllrEADY“. 
 
Odemknutí skříně na zbraně: 
- Stiskněte tlačitko „START“ 
- Ozve se akustický signál, displej svítí zeleně a objeví se „- - - - - - - -„. 
- Zadejte platný kód (při dodávce od výrobce 1-2-3-4 nebo 1-2-3-4-5-6). 
- Stiskněte tlačítko „START“. 
- Po správném zadání kódu sa ozve dvojitý signál, displej svítí modře a objeví se „OPEN“. 
- Otočte otočnou kličkou (vlevo od klávesnice) do pěti (5) sekund doprava, abyste otevřeli skříň na zbraně. 
 
Pokud by se při odemykaní kód na displeji nezobrazoval, stiskněte po stisku tlačítka „START“ tlačítko „CLEAN“ a 
na displeji se za každé stisknuté číslo zobrazí „o“. 
 
Zamknutí: 
- Po pěti (5) sekundách se elektronický zámek automaticky zablokuje. 
- Abyste skříň na zbraně uzamkli, otočte otočnou kličkou doleva. 
- Zkontrolujte, zda-li je skríň na zbraně správně uzamknutá. 
 
 



 

	   	   	   	   	   	  
 

Změna kódu 1: 
!!POZOR!! doporučujeme provést a vícekrát vyzkoušet změnu kódu při otevřených dvířkách skříně, tak abyste 
vicekrát odzkoušeli správnou funkci Vámi zvoleného kódu předtím, než skříň uzamknete.  
 
- Stiskněte tlačítko „START“. 
- Ozve se jeden (1) akustický signál, displej svítí zeleně a objeví se „- - - - - - - -„. 
- Zadejte kód 1 (při dodávce od výrobce 1-2-3-4). 
- Stiskněte tlačítko „START“. 
- Ozve se dvojitý signál, displej svítí modře a objeví se „OPEN„. 
- Stisktněte v průběhu pěti (5) sekund tlačítko „CLEAN“. 
- Na displeji se objeví . „- - - - - - - -„. 
- Zadejte Vámi nově zvolený kód 1 (z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme kód s minimálně čtyřmi (4) 
číslicemi a s maximálně osmi (8) číslicemi). 
- Stisněte tlačítko „START“. 
- Na displeji se objeví „IntO“. 
- Kód 1 byl úspešně změněný. 
 
 
Změna kódu 2: 
!!POZOR!! doporučujeme provést a vícekrát vyzkoušet změnu kódu při otevřených dvířkách skříně, tak abyste 
vicekrát odzkoušeli správnou funkci Vámi zvoleného kódu předtím, než skříň uzamknete.  
 
- Stiskněte tlačítko „START“. 
- Ozve se jeden (1) akustický signál, displej svítí zeleně a objeví se „- - - - - - - -„. 
- Zadejte kód 2 (při dodávce od výrobce 1-2-3-4-5-6). 
- Stiskněte tlačítko „START“. 
- Ozve se dvojitý signál, displej svítí modře a objeví se „OPEN„. 
- Stisktněte v průběhu pěti (5) sekund tlačítko „CLEAN“. 
- Na displeji se objeví . „- - - - - - - -„. 
- Zadejte Vámi nově zvolený kód 2 (z bezpečnostních důvodů Vám doporučujeme kód s minimálně čtyřmi (4) 
číslicemi a s maximálně osmi (8) číslicemi). 
- Stisněte tlačítko „START“. 
- Na displeji se objeví „IntO“. 
- Kód 2 byl úspešně změněný. 
 
 
Nastavení datumu a času: 
Na displeji se ve „standby“ režimu zobrazuje datum (rok / měsíc / den) a čas. 
 
Při nastavovaní datumu a času postupujte následovně: 
- Stiskněte tlačítko „CLEAN“. 
- Obě místa pro rok blikají. 
- Stiskněte “0“ nebo tlačítko „8“ pro nastavení roku. 
- Když je rok správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“ 
- Obě místa pro měsíc blikají. 
- Stiskněte “0“ nebo tlačitko „8“ pro nastavení měsíce. 
- Když je měsíc správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“ 
- Obě místa pro den blikají. 
- Stiskněte “0“ nebo tlačitko „8“ pro nastavení dne. 
- Když je den správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“ 
- Hodinový ukazovatel pro čas bliká. 
- Stiskněte “0“ nebo tlačítko „8“ pro nastavení ukazatele hodin. 
- Pokud je ukazatel hodín správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“ 
- Minutový ukazatel pro čas bliká. 
- Stiskněte “0“ nebo tlačítko „8“ pro nastavení ukazatele minut. 
- Pokud je ukazatel minut správně nastavený, stiskněte tlačítko „START“ dvakrát (2). 
 
Nouzové otevření pomocí klíče: 
- Potlačte kryt nouzového zámku (vpravo vedle klávesnice) doprava. 
- Zastrčte jeden ze dvou dodaných klíčů na nouzové otevření. 
- Otočte klíčem na nouzové otevírání. 
- Otočte otočnou kličkou (vlevo vedle klávesnice) doprava. 
- Otevřete dveře Vaší skříně na zbraně. 
- Otočte klíč zpět do výchozí pozice a vytáhněte jej. 
 
 


