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Instruktážní video k produktům Hornady Security můžete nalézt na stránkách hornady,com. 
Zadejte číslo položky nebo popis produktu do vyhledávacího okna. 

 
 
 



Čtěte před použitím 
 
Upozornění: Nikdy neskladujte nabitou střelnou zbraň v Hornady Security RAPID Safe Night 
Guard trezoru. Rizika spojená se skladováním nabité střelné zbraně zahrnují mimo jiné také 
nevědomé vybití, vložení nebo vyjmutí střelné zbraně. Nevědomé vybití zbraně může mít za 
následek rozptýlení náboje nebo bezpečnostních fragmentů do více směrů, což může způsobit 
vážná zranění nebo smrt. Hornady Security neodpovídá za jakékoli zneužití Rapid Safe trezoru. 
 
Upozornění: Žádný trezor není zcela bezpečný. RAPID Safe je pouze tak bezpečný jako vaše 
údržba klíčů, kódu a RFID štítku. Jste výhradně zodpovědný za údržbu vašich klíčů, kódu a RFID 
štítku. Vždy mějte klíče a RFID štítky na bezpečném místě. Umístěte RAPID Safe na bezpečné 
místo mimo klíče a RFID štítky. Hornady Security neodpovídá za neoprávněný přístup včetně 
poškození nebo ztráty majetku nebo zranění osob. Opět platí, že nikdy nesmíte skladovat 
v Hornady RAPID Safe nabitou střelnou zbraň, protože to může mít za následek neoprávněný 
přístup k nabité střelné zbrani.  
 
Upozornění: S výjimkou případů výslovně uvedených v omezené záruce RAPID Safe, Hornady 
Security neodpovídá za žádné výdaje nebo škody spojené s vaší neschopností otevřít RAPID 
Safe. Elektronické systémy mohou selhat. Ověřte, zda dodané klíče ovládají zámek. Klíče vždy 
uchovávejte na bezpečném místě. Z důvodu vaší bezpečnosti, Hornady Security NEBUDE 
odesílat náhradní klíče. 
 
Upozornění: Hornady Security neodpovídá za žádné ztráty, krádeže nebo poškození osobního 
majetku. RAPID Safe není určen k ochraně obsahu před ohněm, vodou, vlhkostí nebo jinými vlivy 
okolního prostředí. Za žádných okolností nevracejte RAPID Safe Hornady Security s žádným 
osobním majetkem uvnitř.  
 
Důležité informace 

• RFID štítek odkazuje na čip v každém RFID klíči, které jsou součástí RAPID Safe trezoru 
(RFID řemínek od hodinek, klíčenka nebo etiketa). Můžete si také zakoupit doplňkové RFID 
štítky. 

• Pro bezproblémový provoz vašeho RAPID Safe si před použitím prosím pozorně přečtěte 
všechny pokyny. 

•  Máte nějaké otázky? Zavolejte na naši technickou linku 800 338 3220. 
• Nikdy neskladujte nabité střelné zbarně v trezoru RAPID Safe. Dodržujte místní zákony o 

skladování střelných zbarní. 
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Položky zahrnuté ve vašem RAPID trezoru 
1. RAPID Safe Night Guard 
2. Nabíječka 
3. Jeden RFID štítek na hodinky (číslo 98159) 
4. Dva RFID nálepka (číslo 98168) 
5. Jedna RFID klíčenka (číslo 98161) 
6. Dva klíče  
7. Bezpečnostní kabel (číslo 98169) 

 
RAPID Safe Night Guard 
Číslo položky 
Exteriér 
Interiér 
Hmotnost 
Vstupní výkon 
Výstupní výkon 
 
Není na obrázku 

• RAPID Safe Night Guard 
• Uživatelská příručka 
• Záruční list 

 
RAPID Safe Nastevení a Provoz 
 
Gratulujeme k nákupu technologicky vyspělého RAPID Safe Night Guard. Právě jste podnikli 
významný krok k zajištění bezpečnosti vašich střelných zbraní. K dosažení nejlepšího zážitku 
s vaším RAPID Safe si pozorně přečtěte všechny pokyny a pochopte jeho fungování.  
 
Poté, co je RAPID Safe vyjmut z krabice, zkontrolujte, zda oba kruhové klíče mohou odemknout 
zámek. Pokud klíče nefungují, kontaktujte Hornady na čísle 800 338 3220. Klíče ukládejte na 
bezpečné místo mimo trezor. 
 
 
 
 
 
 



Otevření trezoru klíčem 

 
RAPID Safe obsahuje dva klíče, pomocí kterých trezor odemknete vložením do zámku na zadním 
panelu trezoru a otočením po směru hodinových ručiček.  
 
Poznámka: Klíče ukládejte na bezpečném místě mimo trezor. 
 
Napájení proudem 
 
RAPID Safe je navržen tak, aby byl napájen buď AC napájením, nebo čtyřmi bateriemi AAA. 
Chcete – li připojit napájecí zdroj, zapojte napájecí kabel do konektoru na zadní straně trezoru. 
Tlačítka ON/OFF 
 
S otevřenými a odemčenými dvířky trezoru stiskněte a podržte tlačítko „H“ na klávesnici po dobu 5 
sekund, dokud nezhasne kontrolka a zvukový signál se zapne a vypne. 
 
Baterie 

 
Chcete – li vložit baterie, stiskněte levý dolní roh krytu baterie na přední straně trezoru. Vložte čtyř 
vysoce kvalitní baterie AAA podle obrázku. Vyměňte všechny baterie současně. 
 
Poznámka: Symbol baterie se rozsvítí červeně v případě, že jsou baterie slabé. Okamžitě trezor 
zapojte do napájení nebo vyměňte baterie.  
 
 
 
 
 



Režim napájení baterie 

 
Když je RAPID Safe odpojen a je využíván pouze s bateriemi musíte stisknout libovolné tlačítko na 
klávesnici, abyste aktivovali čtečku.  
Stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici bude zařízení aktivováno z úsporného režimu. 
 
Příklad: Abyste otevřeli RAPID Safe za použitím RFID štítku, když je zařízení napájené pomocí 
baterie, musíte nejprve stisknout libovolné tlačítko na klávesnici, abyste zařízení aktivoval. 
Vložte váš RFID štítek do 1“ od středu zobrazení hodinek a otevřete trezor. 
 
Poznámka: V režimu napájení z baterie se hodinky zhasnou přibližně po 10 sekundách, kvůli 
úspoře baterie. Stisknutím libovolného tlačítka rozsvítíte ikonu hodin.  
 
 
Jak naprogramovat RFID štítky 
 
Váš RAPID Safe obsahuje tři varianty RFID štítků:  

• 1 štítek na hodinky 
• 1 klíčenku 
• 2 nálepka 

 
Další možnosti lze zakoupit samostatně. 
 
K naprogramování štítků:  

1) Otevřete RAPID Safe pomocí klíče nebo dříve naprogramovaného RFID štítku anebo 
kódem na klíči. Trezor není dodán s předem naprogramovanými štítky RFID, RFID štítky 
musí být naprogramované tak, aby fungovaly s tímto trezorem. 

2) Najděte červené programovací tlačítko uvnitř na zadní stěně. Stisknutím a uvolněním 
tlačítka zahájíte programování RFID štítku. První dostupné programování začne blikat. 



3) Držte RFID štítek v blízkosti 1“ osvětlené RFID čtečky (symbol hodinek) na přední straně. 
Pokud bylo programování úspěšné, trezor by měl vydat dva zvukové signály a panel by měl 
z blikání přejít do červené barvy na přibližně 10 sekund.  
Poznámka: Pokud se uživatel pokusí naprogramovat RFID štítek, který je již uložen 
v trezoru, třikrát se ozve zvukový signál a RFID štítek nebude nainstalován. RFID štítek 
může bát nainstalován pouze na jedno místo. 
 

4) Ověřte, zda je RFID štítek nainstalován, podržením štítku nad displejem s otevřeními 
dvířky. Motor by měl po každém skenování běžet. 

5) Pokud není štítek RFID naprogramován, vyprší časový limit funkce programu po 10 
sekundách a trezor se vrátí do normálního provozu. Pokud selže více pokusů o 
naprogramování RFID štítku, kontaktujte prosím Hornady na čísle 800 338 3220. 

6) Jeden až pět RFID štítků může být naprogramováno k tomuto trezoru. 

 

 
Poznámka: RFID štítek na hodinkách by měl být nošen výhradně na vnější nebo spodní straně 
zápěstí a je možné, že ho budete muset přiblížit na centimetr k čtečce trezoru, abyste ho 
aktivovali. Čtečka pravděpodobně nebude schopna přečíst RFID štítek ze zápěstí.  
 
Poznámka: Nálepku RFID lze umístit na různé objekty. Kovové povrchy však mohou způsobit 
rušení a zkrátit tak čtecí vzdálenost. Integrované kovové pouzdro na některých mobilních zařízení 
v kombinaci s rušením jiných bezdrátových signálů (jako je Bluetooth, NFV atd.,) může také snížit 
čtecí vzdálenost RFID nálepky. 
 
Před připevněním nálepky RFID k mobilnímu zařízení doporučujeme vyzkoušet různá umístění na 
zadní straně zařízení, abyste našli optimální čtecí vzdálenost. Umístěním nálepky na vnější stranu 
krytu může také vylepšit čtecí vzdálenost, ale může způsobit nadměrné opotřebování, které může 



zkrátit životnost nálepky. Při umísťování nálepky na vnitřní stranu krytu příslušenství NESMÍ 
nálepka směřovat k mobilnímu zařízení. Nálepka musí směřovat ven (pryč od telefonu), aby 
fungovala optimálně.  
Než uvedete RAPID Safe do provozu, ověřte, zda nálepka příslušně funguje za různých okolností 
(např. při používání bezdrátových aplikací na vašem mobilním zařízení). 
 
Jak odstranit všechny štítky z trezoru 
 
1.  Otevřete RAPID Safe buď klíčem, nebo dříve naprogramovaným štítkem RFID nebo kódem 
klíče. Vyhledejte červené programovací tlačítko. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu pěti 
sekund vymažete všechny dříve naprogramované štítky. Všech pět červených LED diod začne 
postupně blikat. Trezor neumožňuje odstranění jednotlivých značek. Všechny musí být vymazány 
najednou. Nové RFID štítky pak mohou být přeprogramovány v sekci „Jak naprogramovat RFID 
štítky“. 
  
POZNÁMKA: Chcete-li přerušit postup mazání, stiskněte tlačítko "H" trezoru nebo se ničeho 
nedotýkejte a postup mazání se automaticky přeruší po deseti sekundách a vrátí se do normálního 
provozu.  Ověřte fungování RFID štítků a kódu klíče, abyste si byli jisti, že opravdu fungují. 
 
2. Chcete – li potvrdit mazání, znovu stiskněte a uvolněte programovací tlačítko. Všech pět LED 
diod bude blikat třikrát, aby vizuálně potvrdilo, že všechny RFID štítky byly odstraněny. Štítky RFID 
již nebudou fungovat, dokud nebudou naprogramovány podle pokynů z části „Jak naprogramovat 
štítky RFID“. 
 
Jak naprogramovat kód klíče 
 
Do RAPID Safe Night Guard lze uživatelem zadat jeden 4 až 6 místný kód. 
 
1. Otevřete RAPID safe buď klíčem nebo dříve naprogramovaným štítkem RFID anebo kódem 
klíče. Trezor je zaslaný s naprogramovaným kódem, který by měl být přeprogramovaný před 
prvním použitím. 
2. Najděte červené programovací tlačítko abyste začali s programováním kódu klíče. První možný 
štítek začne blikat, aby označil programovací režim.  
3. S otevřenými dvířky zadejte 4 až 6 místný kód na klávesnici. Po zadání vašeho kódu, stiskněte 
tlačítko „H“. Ověřte, zde je kód správný opětovným zadáním kódu a znovu stisknutím tlačítka „H“. 
Motor by měl fungovat. 
4. Nyní můžete svůj kód využívat k otvírání trezoru. 
Poznámka: pouze jeden kód může být používán k otvírání trezoru. Pokud zadáte druhý kód, 
předchozí bude anulovaný. Celkem pět RFID štítků a jeden kód může sloužit k otevření trezoru. 
 
Zavírání trezoru  
 
Trezor má zavírací senzory, které rozsvítí LED v klávesnici, když je trezor zavřený. 
Zelená – Trezor je zcela uzavřený. 
Blikající červená – Trezor není zcela uzavřený. 
Abyste správně zavřeli trezor, zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zaklapnutí. Pro ověření slouží 
zelené světlo, které se objeví na klávesnici. 
 
 
 
 
 
 
 



USB nabíjecí porty 

 
RAPID Safe obsahuje dva USB porty typu A na zadní straně trezoru. 
Tyto dva USB porty lze využívat k napájení běžné elektroniky, když je RAPID Safe zapojen do 
elektřiny. 
 
Celkový výstup: 5VDC 2.0A 
 
Jak nastavit čas 
 
Chcete – li nastavit čas, stiskněte a podržte tlačítko TIME dokud nezačne blikat hodinová číslice 
(přibližně pět sekund). Stisknutím tlačítek šipek (nahoru a dolu) upravíte hodiny na požadovaný 
čas. 
Opětovným stisknutím tlačítka TIME přepnete na minuty a upravíte opět pomocí tlačítek se 
šipkami. Opětovným stisknutím tlačítka TIME dokončíte nastavení času. 
Chcete – li upravit jas displeje, stiskněte šipky (nahoru a dolu) dokud není požadovaný jas 
dosažený.  
Zobrazení času může být vypnuté, když stisknete šipku dolu, dokud se zobrazení nevypne. 
Poznámka: Čas zůstane rozsvícený, když je trezor napájen z elektřiny. Když pracuje na režimu 
baterie, čas se vypne přibližně po 10 sekundách, aby nečerpal baterii. 
 
Zabezpečení vašeho trezoru 

 



Abyste zachovali bezpečnost vašeho trezoru, použijte přiložený bezpečnostní kabel nebo 
připevněte trezor k zabezpečené konstrukci. 
 
Použití bezpečnostního kabelu 
Omotejte bezpečnostní kabel kolem zabezpečeného předmětu a umístěte koncovku skrz smyčku 
kabelu. 
 
Omotejte bezpečnostní kabel kolem pevného předmětu a kroužek umístěte ve smyčce kabelu. 
S otevřenými dvířky, umístěte kroužek do zadní části trezoru a jemně zatlačte na konec kroužku 
proti pružinové desce, zasuňte kroužek dovnitř. Když se dvířka zavírají, zatlačí na kroužek a 
uzamknou ho v místě. 
 
Abyste odstranili bezpečnostní kabel, otevřete trezor a stiskněte pojistku nad kroužkem/koncovkou 
a zároveň ho zvedejte. 
 
Rozšroubování trezoru 
Opatrně odstraňte dvířka tak, že je zatlačíte ven a zároveň budete tlačit na plastový štítek na levé 
straně nahoře a také na pravé straně dole. Všimněte si malého elektrického drátku, který vede ze 
zadní části dvířek. 
Varování: Netahejte za kabel, mohlo by to poškodit vedení. 
 
Označte a předvrtejte otvory před nainstalováním vhodných zapínadel. 
 
Opět nainstalujte dvířka zarovnáním sklíček dvířek se sklíčky krytu trezoru. Před zatlačením dvířek 
do pouzdra ověřte, zda je elektronický drát bezpečně umístěný uvnitř krytu a nebude sevřený při 
zavření dvířek. 
 
Často kladené dotazy 
 
Ztratil jsem klíče. Mohu dostat náhradní? 
Kontaktujte Hornady Security na čísle 800 338 3220 a jeden z našich techniků vám bude 
k dispozici. 
 
Kde najdu sériové číslo? 
Sériové číslo je umístěno na zadní straně trezoru. Před montáží trezoru si sériové číslo 
poznamenejte pro budoucí použití. 
 
Jak dlouho by měly baterie vydržet?  
Kvalitní baterie by měly vydržet zhruba 12 měsíců v závislosti na používání. 
 
Jak mohu RAPID Safe vrátit na záruku?  
Kontaktujte Hornady Security na čísle 800 338 3220 a jeden z našich techniků vám bude 
k dispozici. 
 
Proč můj RFID štítek na hodinkách, klíčenka nebo nálepky neotvírají trezor?  
 
Ujistěte se, že je RFID štítek naprogramován k vašemu trezoru. RAPID Safe umožňuje  5 
naprogramovaných RFID štítků pro použití. 



Zkontrolujte zdroj napájení. Pokud je jednotka zapojena do elektrické zásuvky, měla by svítit 
zelená kontrolka LED. Pokud je jednotka napájena z baterie, stiskněte tlačítko v horní části 
trezoru, aby byl systém aktivovaný před umístěním štítku RFID na čtečku. 
 
RAPID Safe omezená záruka 
 
Hornady Security zaručuje, že RAPID Safe bude při běžném používání a servisu bez vad na 
fungování nebo materiálu po dobu jednoho roku od zakoupení. 
Tato omezená záruka se nevztahuje na žádnou z následujících položek: 
Poškození, porucha, zhoršení v důsledku nehody, nedbalosti, nesprávného používání, nesprávné 
instalace nebo nedostatečné údržby. 
Jakékoli vady, které nebyly zjištěny a nahlášeny společnosti Hornady Security během záruční 
doby jednoho roku. 
Obvyklá poškození a opotřebování v důsledku běžného používání. 
Tato omezená záruka je nepřenosná a je vymahatelná pouze původním vlastníkem. V případě, že 
Hornady Securty obdrží oznámení o původním nákupu záručního nároku v souladu s tímto 
zákonem, Hornady Security neprodleně provede šetření tohoto tvrzení. Pokud se na záruční nárok 
vztahuje omezená záruka, Hornady Security podle svého výhradního uvážení, závady opraví nebo 
RAPID Safe vymění na náklady společnosti Hornady Security. 
 
Vyloučení odpovědnosti z předpokládaných záruk. Není – li ve výše uvedené záruce výslovně 
uvedeno jinak, Hornady Security neposkytuje žádné jiné druhy záruk, i přes vyjádření, podle … 
 
Omezení odpovědnosti, povinnost společnosti Hornady Security opravit nebo vyměnit, jak je 
uvedeno výše, je jediným opravným prostředkem respektující jakoukoli vadu RAPID Safe a 
jakoukoli jeho součást. V případě, že výše uvedený prostředek opravy nesplní svůj základní účel, 
Hornady Security nesmí v žádném případě překročit skutečnou kupní cenu zboží. 
 
Omezení povahy škod, Hornady Security nenese za žádných okolností odpovědnost vůči 
kupujícímu nebo třetí straně za žádné zvláštní, nepřímé, náhodné, následné, likvidovatelné  nebo 
represivní škody jakéhokoli jména, povahy nebo popisu. Hornady Security neodpovídá za 
poškození nebo krádež RAPID Safe nebo jeho obsahu. 
 
Registrace výrobku a služba 
 
Abyste získali záruční list, musíte produkt zaregistrovat. Vyplňte registrační formulář na 
hornady.com/warranties. 
 
Získání záručního servisu 
V případě, že chcete nahlásit reklamaci, zavolejte společnosti Hornady na číslo 800 338 3220 a 
požádejte o autorizační číslo pro vrácení. Vrácení nebude přijato bez předchozího povolení 
k vrácení ze strany společnosti Hornady. 
Když jste získali autorizační číslo pro vrácení, ujistěte se, že byl veškerý obsah z RAPID Safe 
odstraněn. Hornady neodpovídá za žádné ztráty, krádeže nebo poškození osobního majetku. 
 
Informace o pozáručním servisu 
V případě problémů tykajících se servisu po vypršení omezené záruky kontaktujte Hornady na 
čísle 800 338 3220. 



Produktové sériové číslo a číslo klíče 
Chcete – li získat záruční servis, musíte svůj RAPID Safe zaregistrovat. V případě, že byste žádali 
o servis, mějte prosím na vědomí následující informace:  
 
Sériové číslo 
Číslo klíče 
 
Po zaznamenání informací uložte uživatelskou příručku a náhradní klíče na bezpečné místo mimo 
trezor. 
 
 
 
 

 
 

 


