
Trendgeek® * Uživatelská příručka 

Visací zámek s otisky prstů TG-131 

Prohlášení o shodě pro tento přístroj je na internetovém odkazu: www.technaxx.de/ (ve 

spodní liště “Konformitatserkiarung”) Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte 

návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 centů / 

minutu z německé pevné linky a 42 centů / minutu z mobilních sítí).  

Bezplatný e-mail: support@technaxx.de 

 
Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. 

udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na 

prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili. 

Záruka 2 roky 

Funkce 

⚫ Trendgeek TG-131 je visací zámek na otisky prstů USB. 

⚫ Až 10 různých otisků prstů. 

⚫ 3,7V baterie s dobou nabíjení 2 hodiny 180mAh 

⚫ až 2 000 odemknutí nebo doba používání 1 rok 

⚫ Indikátor nabití baterie 

 

Technické specifikace 

USB (pouze v suchém stavu) 5V max. 0,2A 

Baterie 3,7V / 180mAh  

 

Registrace otisků prstů 

Stiskněte jeden prst na přibližně 5 sekund na senzoru, dokud se 

nerozsvítí modrá LED je zap 

 
Stiskněte obrázek nepřetržitě více než 10krát, v různých pozicích, 

jak ukazuje obrázek, dokud se nerozsvítí zelené světlo.  

Když svítí zelená kontrolka, stiskněte 10krát dalším prstem, dokud 

kontrolka nezhasne. K aktivaci zámku je třeba zaregistrovat 

alespoň 2 otisky prstů 

 

Přidávání otisků prstů 

⚫ Po odemknutí stiskněte a podržte registrovaný prst po dobu 5 sekund, 

dokud svítí modré světlo. 

⚫Stiskněte nový prst více než 10krát 

http://www.technaxx.de/
mailto:support@technaxx.de


Obnovit tovární nastavení 

⚫Po odblokování stiskněte a podržte registrovaný prst po dobu 20 sekund a 

uvolněte jej, když svítí červené světlo. 

⚫ Když svítí červené světlo, stiskněte stejný registrovaný prst. A všechny 

otisky prstů jsou odstraněny po změně světla na zelenou. 
 

Normální použití 
⚫ Snímač otisků prstů je citlivou součástí a měl by být vždy udržován čistý, 

suchý a bez mastnoty, aby byla zajištěna optimální funkce. 

⚫ Prst, který se dotkne snímače, by měl být také čistý, suchý a zbavený 

mastnoty. Poranění prstů nebo odřeniny kůže mohou mít za následek 

nerozpoznání postiženého otisku prstu. ⚫ Kontrolka nabíjení: Během nabíjení 

svítí červená kontrolka. a světlo je vypnuté, když je plně nabité. 

⚫ Po úplném nabití vydrží 12 měsíců v pohotovostním režimu a při nízkém 

napájení po odblokování bliká červená kontrolka. 

 

Bezpečnostní instrukce 

→ Nabíjejte pouze pomocí dodané nebo kompatibilní USB nabíječky.  

→ Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenou 

mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a/nebo chybějícími 

odbornými znalostmi.  

→ Zařízení není určeno pro komerční použití. 

→ Jakékoli jiné použití nebo modifikace zařízení je považováno za nevhodné 

a představuje významné riziko. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za 

škody způsobené nesprávným použitím. 

→ Nikdy nenechávejte Trendgeek TG-131 v provozu nebo nabíjení bez 

dozoru. 

 

UPOZORNĚNÍ & VAROVÁNÍ: 

Pouze pro dospělé, nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavé anestetické 

směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusnatým a také v blízkosti 

hořlavých materiálů, kouře nebo plynů. Nepracujte v blízkosti otevřeného 

ohně nebo na přímém slunečním světle. Udržujte zařízení v suchu. 

Neponořujte zařízení do vody.  
 
 
 
 
 



Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou 
surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či baterie 
do domovního odpadu. Čištění: Chraňte zařízení před kontaminací a 
znečištěním (použijte čistou přikrývku). Vyhněte se používání 
hrubých, abrazivních čistících prášků a rozpouštědel nebo 
agresívních čistidel. Zařízení po vyčištění dobře otřete. Distributor: 
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 
Frankfurt a.M., Německo 

 

 


