
Návod k obsluze: trezor STAR SF003 
Nábytkový trezor s odemykáním na číselný kód. 

Rozměry: 31 x 20 x 20 mm 

VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte klíče uvnitř trezoru! 

  

1. OTEVŘENÍ TREZORU 

Pro první otevření trezoru nejdříve odstraňte malou plastovou krytku na předním panelu 

(„B“, viz diagram 1), zasuňte klíč a otočte jím proti směru hodinových ručiček, zároveň otočte 

madlem („A“, viz diagram 1) po směru hodinových ručiček. 

2. VLOŽENÍ BATERIÍ 

Trezor je napájen 4 kusy tužkových baterií AA (1,5 V). 

Otevřete trezor, sejměte plastový kryt baterií („D“, viz diagram 2) na vnitřní straně dveří a 

vložte baterie. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou. Doporučeno je 

použití alkalických baterií. 

3. PROGRAMOVÁNÍ KÓDU 

A. Při otevřených dveřích trezoru stiskněte tlačítko („C“, viz diagram 2) na vnitřní straně 

dveří poblíž závěsu a uvolněte jej. Uslyšíte dvě pípnutí. Zároveň se rozsvítí žluté světlo. 

B. Nyní stiskněte 3 až 8 čísel, které chcete použít jako kombinaci pro odemykání a potvrďte 

stisknutím tlačítka „E“ během 15 sekund. Trezor dvakrát pípne a žluté světlo zhasne. Nyní 

je Váš osobní kód nastavený. 

C. Svou novou kombinaci si dobře zapamatujte a při otevřených dveřích vyzkoušejte, že 

funguje. 

4. POUŽÍVÁNÍ TREZORU 

Pro otevření trezoru zadejte svůj osobní kód a následně stiskněte písmeno „E“. Uslyšíte 

pípnutí a rozsvítí se zelené světlo. Nyní do 5 sekund otočte madlem po směru hodinových 

ručiček. 

Pokud Vy nebo zloděj použijete nesprávnou kombinaci čísel, trezor se neotevře. Při zadání 

chybné kombinace 3x po sobě, trezor se na 20 sekund zablokuje, než je umožněn další pokus. 

Pokud znovu 3x zadáte chybnou kombinaci, trezor se zablokuje na přibližně 5 minut, než je 

umožněn další pokus. 

5. VAROVÁNÍ PŘI VÝMĚNĚ BATERIE 

Při nízkém stavu baterií se ihned rozsvítí červné světlo (uprostřed klávesnice). Pro otestování 

baterií jednoduše zadejte svůj osobní kód pro otevření dveří. Pokud je stav baterií nízký, bude 

svítit červené světlo. Pokud se nerozsvítí, jsou baterie v pořádku. 

6. VÝMĚNA BATERIÍ 

Trezor je napájen 4 kusy tužkových baterií AA (1,5 V). 



Otevřete trezor, sejměte plastový kryt baterií („D“, viz diagram 2) na vnitřní straně dveří a 

vyměňte baterie. Je nutné znovu naprogramovat přístupový kód. Doporučeno je použití 

alkalických baterií. 

7. NOUZOVÉ OTEVŘENÍ TREZORU 

Pro uživatelské pohodlí je trezor vybaven nouzovým manuálním otevíráním. Pokud 

zapomenete svou číselnou kombinaci, sundejte z přední strany dveří malý prostřední panel 

(„B“, viz diagram 1), vložte klíč a otočte jí proti směru hodinových ručiček, poté otočte 

madlem („A“, viz diagram 1) po směru hodinových ručiček. Tímto způsobem můžete trezor 

kdykoliv manuálně otevřít. 

8. MONTÁŽ TREZORU 

Pro snížení rizika krádeže je možné trezor upevnit k podlaze, stěně nebo nábytku. Pro Vaše 

pohodlí má trezor přípravu pro uchycení na spodní a zadní stěně (průměr 8 mm) a může tak 

být snadno přišroubován. 

VAROVÁNÍ: Při instalaci by měl být trezor umístěn svisle. 


