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Instrukce k instalaci 
Podrobné pokyny naleznete na obrázcích. 
Další informace jsou uvedeny níže. 

  = Zadání kódu 
 

A. Zadání Vašeho kódu 

• Na vašem KeySafe P500 není žádná 
přednastavená kombinace. Vyberte si vlastní 
kombinaci. Každé číslo / písmeno lze použít 
pouze jednou. 
• Nepoužívejte kombinaci, kterou lze snadno 
uhodnout. 
1. Uchopte průhledný plastový jazýček a 
zatáhněte za ochranný kryt. 
2. Stiskněte tlačítko CLEAR. 
3. Otočte držadlo OPEN ve směru hodinových 
ručiček o 180 ° a otevřete víko. 
4. Pomocí šroubováku vyjměte šroub z 
manipulační desky kódu. 
5. Zasuňte manipulační desku směrem k pantu 
KeySafe, vytáhněte desku a vyjměte plastovou 
kartu z krytu klíče. 
6. Na zadní straně víka je 10 číslovaných 
tlačítek a 2 tlačítka A a B se šipkami. Šipky 
směřující od pantu jsou vypnuté a nejsou 

součástí kódu. Šipky směřující k pantu jsou 
zapnuté a jsou součástí kódu. 
7. Při otevřeném zámku KeySafe otočte 
otevřenou rukojeť proti směru hodinových 
ručiček o 180 ° zpět do zavřené polohy. 

DŮLEŽITÉ! Před změnou kódu musí být 
držadlo OPEN v poloze LOCKED. Vynucení 
nastavovacích tlačítek v poloze OTEVŘENO 
může poškodit KeySafe a tím porušit 
záruční podmínky. 

8. K nastavení kombinace použijte nástroj pro 
změnu kódu na plastové kartě. Chcete-li do 
kódu přidat číslo nebo písmeno, pomocí 
nástroje pro změnu kódu zatlačte rýhovanou 
šipku o číslo / písmeno, které chcete nastavit. 
Otáčejte o 180 °, dokud se šipka zcela 
nevysune nahoru a šipka neukáže směrem 
ON. Chcete-li z kódu odstranit číslo nebo 
písmeno, pomocí nástroje pro změnu kódu 
zatlačte rýhovanou šipku o číslo / písmeno, 
které chcete nastavit. Otáčejte o 180 °, dokud 
se šipka zcela nevysune nahoru a šipka 
neukáže směrem OFF. 
9. Nasaďte plastovou kartu na kryt klíče. 
Umístěte ochrannou desku kódu na zadní 
stranu víka a zasuňte ji na místo. Desku 
zajistěte šroubem.  
Volitelné: Chcete-li, aby kombinace byla 
odolná proti neoprávněné manipulaci, zajistěte 
desku pomocí šroubu proti neoprávněné 
manipulaci pomocí ovladače proti 
neoprávněné manipulaci Torx T15. 
 

B. Test nastaveného kódu 

1. Ujistěte se, že rukojeť OPEN je v zajištěné 
poloze. Pokud tomu tak není, otáčejte rukojetí 
OPEN proti směru hodinových ručiček, dokud 
není v zajištěné poloze. Na přední straně 
KeySafe stiskněte pouze tlačítka ve vaší 
kombinaci. Zatlačte každé tlačítko dovnitř, až 
zaklapne. Pokud stisknete nesprávné tlačítko, 
stiskněte tlačítko pro smazání a zadejte kód 
znovu. 
2. Otočte rukojeť OPEN ve směru hodinových 
ručiček o 180 ° a otevřete ji. Pokud je 
kombinace správně nastavena, rukojeť OPEN 
se otočí úplně a blokovací šroub se zasune. 
Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko CLEAR 
a přejděte k části B1.  
 
 

C. Montáž klíčového trezoru P500. 
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1. Stiskněte tlačítko CLEAR. 
2. Otočte držadlo OPEN ve směru hodinových 
ručiček o 180 ° a otevřete víko. 
 
Montáž na zeď: 
1. Pomocí montážní šablony umístěte otvory 
tak, aby byly co nejblíže ke středu cihly. 
Neinstalujte šrouby do malty, protože by to 
oslabilo montáž. 
2. Pomocí montážní šablony vyvrtejte 4 
montážní otvory pomocí vrtáku na vrtání zdiva 
3/16 ”nebo 5 mm do hloubky nejméně ¼” nebo 
o 7 mm hlouběji, než je délka šroubu. Vyčistěte 
prach a nečistoty ze všech otvorů. 
3. Pokud používáte volitelné čidlo alarmu, 
přejděte na část E. Instalace volitelného čidla 
alarmu. 
4. Umístěte KeySafe na 4 otvory a zašroubujte 
šrouby přímo do cihel.  

Poznámka: Pro dodržení bezpečnostní certifikace 
LPS1175 musíte použít dodané  šrouby velikosti 
6x60mm, které jsou součástí modelů 002045 a 
002046, nebo montážní sady pro zdivo, nebo 
ekvivalentní šrouby. Při montáži na omítnuté zdi se 
doporučuje, aby maximální tloušťka omítky 
nepřesáhla 10 mm. 

5. Utáhněte šrouby tak, aby hlavy přiléhaly k 
zadní části KeySafe. Dbejte na to, abyste 
šrouby příliš neutáhli. 

Poznámka: KeySafe nemontujte blíže než 15 cm k 
rohu zděného povrchu. Ujistěte se, že je KeySafe 
namontován v jedné rovině se zděným povrchem a 
šrouby jsou nainstalovány přímo do cihel. Nikdy 
nemontujte do malty, šrouby určené do zdiva. 
Minimalizujte všechny mezery mezi zadní částí 
KeySafe a zděným povrchem. 
 
Montáž do dřeva: 
1. Pomocí montážní šablony umístěte otvory 
tak, aby alespoň 2 šrouby byly uchyceny do 
středu masivního dřeva. 
2. Pro přímou montáž KeySafe se doporučuje 
vyvrtat otvory. Pomocí montážní šablony 
vyvrtejte 4 otvory o hloubce 25 mm pomocí 
vrtáku na dřevo 1/16" nebo 2 mm. 
3. Pokud používáte volitelné čidlo alarmu, 
přejděte na část E. Instalace volitelného čidla 
alarmu. 
4. Umístěte KeySafe na 4 otvory a zašroubujte 
šrouby přímo do dřeva. 
5. Utáhněte šrouby tak, aby pevně přiléhaly k 
zadní části KeySafe. Dbejte na to, abyste 
šrouby příliš neutáhli. 

Poznámka: Pro certifikaci LPS 1175 je schválena 
pouze instalace do zdiva. 
 

D. Otevření a zavření vašeho KeySafe 

1. Stiskněte tlačítko CLEAR. 
2. Zadejte kód. Pokud zadáte nesprávný kód, 
stisknutím tlačítka CLEAR resetujte tlačítka a 
znovu zadejte kód. 
3. Otočte rukojeť OPEN ve směru hodinových 
ručiček o 180 ° a otevřete ji. Když otočíte 
držadlem, kód se vymaže.  
 
Poznámka: Otevřená rukojeť je navržena tak, aby ji 
nebylo možné vylomit. Pokud je zadán nesprávný 
kód a je vylomena klika, klika se uvolní z 
uzamykacího mechanismu a volně se otáčí bez 
otevření KeySafe. Chcete-li resetovat držadlo, 
otočte jej zcela zpět do uzamčené polohy, kde se 
zaklapne zpět na místo. 
 
4. Chcete-li zámek znovu zavřít, zavřete víko a 
otočte držadlem OPEN proti směru hodinových 
ručiček o 180 ° zpět do zajištěné polohy. 
 

E. Instalace volitelného čidla alarmu 

1. Pokud jste si zakoupili alarmový senzor 
samostatně, najděte malý kulatý magnet, který 
byl dodán se senzorem. Přilepte nálepku na 
zadní stranu magnetu a poté papír odstraňte z 
pásky na zadní straně magnetu a magnet 
nalepte do otvoru podle obrázku E. 
2. Pomocí montážní šablony vyvrtejte do zdi 
otvor o šířce 3/8 “nebo 10 mm, aby bylo možné 
vedení zapojit do zabezpečovacího systému. 
3. Dráty čidla poplachu vložte skrz otvor tak, 
aby prošly dovnitř stěny. Opatrně zasuňte čidlo 
poplachu do zdi, dokud nebude v jedné rovině 
s povrchem zdi. 
4. Připojte senzor k poplachovému systému 
podle pokynů k poplachovému systému. 
Zapojení poplachů by měl provádět pouze 
autorizovaný / certifikovaný technik. 
5. Nakonfigurujte alarm pro senzor a poté 
otevřete a zavřete KeySafe. Zkontrolujte svůj 
poplachový systém a ujistěte se, že senzor 
pracuje správně. 

 


