
 

 

 

 

Návod pro obsluhu elektronického zámku 

Code Combi B 

 
A. Otevření trezoru 

 

1. Stiskněte „ON“ na klávesnici, po stisknutí se ozve 1x zvukový signál 

2. Zadejte 6-místní uživatelský kód, v případe nového trezoru 1 2 3 4 5 6 

    Každé číslo je potvrzeno 1x zvukovým signálem. Pokud je zadaný správej kód, rozsvítí  

    se zelená dióda. 

3. V intervalu 4 sekúnd otočte ovládáním zámku po směru hodinových ručiček a zámek je  

    odemčen 

    Při zadání chybného kódu sa rozsvítí 3x červená dióda 

 

B. Změna uživatelského kódu 

 

1. Otevřete zámek platným kódem 

2. Stlačte „ON“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

3. Stlačte „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

4. Zadejte platný uživatelský kód, v případě nového trezoru 1 2 3 4 5 6. Při každém stlačení 

    klávesnice se ozve 1x zvukový signál, jako potvzení. Po zadání kódu zasvítí zelená dióda 

5.Zadejte nový 6-místní uživatelský kód .Každé zadané číslo musí být potvrzeno zvukovým 

   signálem. Po šestém čísle zazní dvojitý zvukový signál. 

6. Zadejte znovu nový 6-místní uživatelský kód pro potvrzení. Každé číslo je potvrzeno 1x 

   zvukovým signálem. Jestliže kód souhlasí, zasvítí zelená dióda. Při nesprávném kódu se 3x 

   rozsvítí červená dióda a celý proces se opakuje od bodu 1. 

   Pokud je vše v pořádku, ověřte správnost nového kódu při otevřených dveřích a poté 

   otočením ovládacího mechanizmu proti směru hodinových ručiček trezor zamkneme. 

 

C. Zadání extra kódu pomocí uživatelského kódu 

 

1. Otevřete zámek platným kódem 

2. Stlačte „ON“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

3. Stlačte „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

4. Zadajte uživatelský kód . Každé zadané číslo musí být potvrzeno zvukovým signálem 

5. Stlačte znovu klávesnicu „P“ , znova se ozve zvukový signál 

6. Stlačte „3“ na klávesnici, při stlačení se ozve zvukový signál 

7. Zadejte 6-místní extra kód v prúběhu 20 sekúnd. Každé číslo je potvrzeno 1x 

    zvukovým signálem. 

8. Zadejte opět extra kód pro potvrzení. Každé číslo je potvrzeno 1x zvukovým signálem.   

    Jestli  kód souhlasí, rozsvítí se zelená dióda. Při nesprávném kódu se 3x rozsvítí červená  

    dióda a celý proces se opakuje od bodu 1. Pokud je vše v pořádku ,ověřte správnost  

    nového kódu při otevřených dveřích a poté otočením ovládacího mechanizmu    

    proti smeru hodinových ručiček trezor zamkneme. 

 

 



 

 

 

 

D. Změna extra kódu 

 

1. Otevřete zámek platným kódem 

2. Stlačte „ON“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

3. Stlačte „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

4. Zadejte platný extra kód, každé zadané číslo musí být potvrzeno 1x zvukovým signálem 

    Zelená dióda se rozsvítí a tím potvrdí správny extra kód 

5. Zadejte nový 6-místní extra kód , každé číslo musí být potvrzeno 1x zvukovým  

    signálem. Po vložení šestého čísla se ozve 2x zvukový signál. 

6. Zadejte opět nový 6-místní extra kód pro potvrzení. Každé číslo je potvrzeno zvukovým     

    signálem. Jestli kód souhlasí rozsvítí se zelená dióda. Při nesprávnem kódu se 3x rozsvítí 

    červená dióda a celý proces se opakuje od bodu 1. 

    Pokud je vše v pořádku, ověřte správnost nového  kódu při otevřených dveřích a poté 

    otočením mechanizmu proti směru hodinových ručiček trezor zamkneme. 

 

E. Zrušení extra kódu 

 

1. Otevřete zámek platným kódem 

2. Stlačte „ON“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

3. Stlačte „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

4. Zadajte uživatelský kód , každé zadané číslo je potvrzeno 1x zvukovým signálem 

    Rozsvítí se zelená dióda 

5. Stlačte opět „P“ na klávesnici, při stlačení se ozve 1x zvukový signál 

6. Stlačte „0“ . Ozve sa 1x zvukový signál 

7. Zelená dióda přestane svítit a extra kód je zrušen. 

 

F. Dúležité poznámky 

 

1. Elektronika sa automaticky vypíná po 20 sekundách a po vypnutí musí být celý proces 

    otevření nebo zavření opakován od začátku 

2. Otevření trezoru se musí uskutečnit do 4 sekúnd po vložení správného kódu. Pokud  

    zadáme chybný kód, 3x sa rozsvítí červená dióda. 

3. Po trojnásobném zadání chybného kódu je zámek na jednu minútu blokován a po zadání 

    správného kódu informuje o této skutečnosti 3x zvukovým signálem 

4. Používejte výhradně alkalickú nebo líthiovou  9V batérii 

    Výměna batérie se uskutečňuje uvolněním krytu batérie v zadní stěně zámku. Kryt se 

    uvolní opatrně šroubovákem a vybitá batéria se cca 5 cm vysune a uvolní . 

 5. Pokud je na batérii již nízke napětí, je nutná  výměna , signalizována 10-násobným  

    blikáním červene diódy. 

6. Nouzové otevření při vybití batérie se provádí tak, že po uvolnění dvou držákú 

    na spodní straně rámečku, najlépe zatlačením tenkým šroubovákem, se ze zámku 

   odejme rámeček. Po sejmutí rámečku se nová batéria zapne na náhradní kontakty a trezor se 

   uživatelským nebo extra kódem otevře. 

7. Každá operace múže být přerušena stlačením klávesnice „P“. 

 

 


