
mySafe 350 

elektronický nábytkový trezor s kódovým zámkem 
tloušťka stěn 4 mm, 2 nouzové klíče, externí zdroj energie, 4 baterie AA (nejsou součástí balení) 
vnější rozměry V 250 x Š 350 x H 280 mm, 
vnitřní rozměry V 185 x Š 290 x H 215 mm 
hmotnost: 17 500 g 
 
dovozce: H&B group s.r.o. - www.hbgroup.cz 
 
 

1 První použití 
Odemknutí trezoru nouzovým klíčem 
1. Odstraňte kryt na přední straně dveří trezoru, abyste zpřístupnili nouzový zámek a port pro 

záložní zdroj. 
2. Do otvoru zámku zasuňte nouzový klíč a otočte jej proti směru hodinových ručiček. 
3. Nepouštějte klíč – pokud byste jej pustili, vrátí se do původní polohy. 
4. Otočte madlem po směru hodinových ručiček a otevřete dveře. 
5. Otevřete kryt baterií na vnitřní straně dveří. 
6. Vložte čtyři baterie AA. 
 
Odemknutí trezoru kódem 
1. Odstraňte kryt na přední straně dveří trezoru, abyste zpřístupnili nouzový zámek a port pro 

záložní zdroj. Připojte záložní zdroj. 
2. Trezor je dodáván s továrním kódem „12345678“. 
3. Zadejte tento kód a stiskněte „#“ pro potvrzení. 
4. Rozsvítí se zelené světlo. 
5. Do 6 sekund otočte madlem po směru hodinových ručiček pro otevření trezoru. 
6. Otevřete kryt baterií na vnitřní straně dveří. 
7. Vložte čtyři baterie AA. 
 
Změna kódu 
1. Původní kód „12345678“ změňte pro zajištění bezpečnosti. 
2. Stiskněte zelené tlačítko reset na vnitřní straně dveří. Uslyšíte dvě krátká cvaknutí a rozsvítí se 

žluté světlo. 
3. Zadejte jakýkoliv kód v délce 1 až 8 číslic. Uslyšíte dvě krátká cvaknutí a žluté světlo zhasne. 
4. Stiskněte tlačítko „#“ pro potvrzení. 
5. Uslyšíte dvě krátká cvaknutí a žluté světlo zhasne. 
 
 

2 Otevírání a zavírání trezoru 
Otevírání 
1. Zadejte svůj kód. Uslyšíte dvě krátká cvaknutí a rozsvítí se zelené světlo. Stiskněte tlačítko „#“ pro 

potvrzení. 
2. Otočte madlem po směru hodinových ručiček pro otevření trezoru. 
 
Zavírání 
1. Zavřete dveře a otočte madlem proti směru hodinových ručiček. 
 
 
 



3 Alarm 
Špatný kód 

 Při vložení chybného kódu šestkrát blikne žluté světlo. 

 Pokud třikrát po sobě vložíte chybný kód, na 40 sekund se ozve alarm. 

 Při spuštěném alarmu alarm ukončíte zadáním správného kódu. 
 
Režim vibračního alarmu 
Režim vibračního alarmu musí být aktivován předtím, než začnete trezor používat. 
1. Stiskněte tlačítko „#“. 
2. Uslyšíte dvě krátká cvaknutí a žluté světlo zabliká šestkrát. Jakmile je alarm aktivovaný, spustí se 

na 40 sekund pokaždé, když se s trezorem pohne nebo zatřese.. 
3. Pro ukončení alarmu zadejte správný kód. Poté musí být alarm znovu aktivován. 
Poznámka: Režim vibračního alarmu je možné aktivovat při zamčených i odemčených dveřích. 
 

4 Baterie 
Nízký stav baterie 
Pokud se při zadání kódu rozsvítí zároveň zelené i červené světlo, znamená to nízký stav baterií. 
 
Výměna baterií 
Pokud jsou baterie vybité, otevřete trezor pomocí nouzového systému a vyměňte baterie. 
 

5 Zapomenuté heslo a stav nouze 
Pro případ, že zapomenete svůj kód nebo selže elektronický systém: 
1. Vložte nouzový klíč do zámku. 
2. Do otvoru zámku zasuňte nouzový klíč a otočte jej proti směru hodinových ručiček. Nepouštějte 

klíč – pokud byste jej pustili, vrátí se do původní polohy. 
3. Otočte madlem po směru hodinových ručiček pro otevření trezoru. 
4. V případě zapomenutého kódu otevřete trezor, jak je uvedeno výše, a resetujte heslo. 
 

6 Tipy a varování 
 Neukládejte uživatelský manuál, nouzový klíč nebo externí zdroj uvnitř trezoru. 

 Pokud trezor delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili případnému poškození 
elektronického systému. 

 Pokud instalujete trezor na zeď, ujistěte se, že je zeď stabilní. 
 
 
 
 
 
 


