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MECHANICKÝ KOMBINAČNÍ ZÁMEK - NÁVOD K OBSLUZE 

 

Před první manipulací se zámkem prostudujte prosím pozorně tento návod. 

 
Před dopravou a instalací trezoru se ujistěte, zda bude možno trezor nastěhovat na 
předem určené místo. Ujistěte se, zda jsou všechny přístupové cesty, dostatečně 
velké pro bezproblémovou instalaci (zvláště je třeba dbát na rozměry zárubní, schodišť 
a popřípadě výtahu). Zároveň se ujistěte, zda je možno trezor nastěhovat z hlediska 
únosnosti podlah. 

Po nastěhování musí být trezor usazen tak, aby byl ve vodorovné pozici s podlahou a 
jeho dveře byly vyváženy. 

Pro zvýšení bezpečnosti možno trezor ukotvit do podlahy nebo do zdi.  

Upozornění!!

Nenechávejte na trezor dlouhodobě působit teplotu vyšší než 30oC. Průměrná teplota 
okolí by měla být kolem 25oC. 

 Ukotvení trezoru doporučujeme svěřit odborné firmě. 

    

Na obvodu rozety číselného kotouče jsou dvě značky. Značka uprostřed je určena k 
Značka otevření (12.00 hod) 

otevírání zámku. 

Tato značka je určena k nastavení (zadání) nového kódu. 
Značka nastavení (11.00 hod) 

Otáčejte kotoučem pomalu a plynule. Pohyb můžete libovolně přerušovat. Pokud číslo 
kombinace přetočíte za úroveň značky  otevření, nelze chybu korigovat otočením zpět. 
V tomto případě musíte celý postup otevření zopakovat. 
Vždy, když zvolené číslo kombinace překročí značku, počítá se  jako jedno otočení.    
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Od výrobce je zámek nastaven na kombinaci 10 - 20 - 30. Otáčejte kotoučem plynule. 

Otevření zámku 

1. Otáčejte kotoučem doleva, 4 x přes 1. číslo 10. Při čtvrtém otočení zastavte 
číslem 10

2. Otáčejte kotoučem doprava, 3 x přes 2. číslo 

 pod značkou otevření (12.00 hod). 

20. Při třetím otočení zastavte 
číslem 20

3. Otáčejte kotoučem doleva, 2 x přes 3. číslo 

 pod značkou otevření (12.00 hod). 

30. Při druhém otočení zastavte 
číslem 30

4. Otočte kotoučem pomalu doprava až na doraz. Pokud jste při předchozích 
krocích neudělali chybu, je zámek nyní otevřen 

 pod značkou otevření (12.00 hod). 

Otočte kotoučem nejméně 5 x doleva. 
Uzavření zámku 

 

Při otevřených dveřích vysuňte blokovací kolíky dveří a zámek uzamkněte. 
Zadání nové číselné kombinace 

Při zadávání nové číselné kombinace se používá značka nastavení (11.00 hod) 
Číselnou kombinaci (kód) sestavte ze tří různých čísel, mezi nimiž je rozdíl minimálně 
čtyř čísel, to znamená např. 38 – 42 – 46, ale ne 38 – 40 – 42. Poslední číslo  však 

1. 
nesmí být z rozsahu 0 až 20 !! 

Při otevřených dveřích zadejte stávající kód přes značku nastavení (11.00 hod)

2. Nechejte stát kotouč posledním třetím číslem na značce nastavení a zaveďte 
nastavovací klíč do otvoru na vnitřní straně dveří (nastavovací klíč je součástí 
dodávky). Vyzkoušejte, zda je klíč v otvoru na doraz. 

, 
postupujte jako v případě "otevření zámku". 

3. Otočte klíčem do polohy "ZMĚNIT/UMSTELLEN" a nechejte klíč stát. 

4.  Otáčejte kotoučem doleva, 4 x přes Vaše první zvolené číslo. Při čtvrtém otočení 
zastavte číslem pod značkou nastavení (11.00 hod).  

5. Otáčejte kotoučem doprava, 3 x přes Vaše druhé zvolené číslo. Při třetím otočení 
zastavte číslem pod značkou nastavení (11.00 hod). 

6. Otáčejte kotoučem doleva 2 x přes Vaše třetí zvolené číslo. Při druhém otočení 
zastavte číslem pod značkou nastavení (11.00 hod). 

7. Nechejte kotouč stát třetím zvoleným číslem pod značkou nastavení a pevně 
kotouč držte. Otočte nastavovacím klíčem zpět do polohy "VLOŽIT/EINFÜHREN" 
a klíč vytáhněte z otvoru. Nyní je zámek nastaven na Váš nový kód. 

 
POZOR!! Před uzavřením dveří několikrát vyzkoušejte, zda je zámek dobře 
nastaven na novou kombinaci a zda funguje. Uzavřete dveře pouze tehdy, když 
jste si jisti, že zámek bezchybně funguje. Z bezpečnostních důvodů měňte 
číselnou kombinaci každých 6 měsíců. 


