MECHANICKÝ KOMBINAÈNÍ ZÁMEK – NÁVOD K OBSLUZE
Pøed první manipulací se zámkem prostudujte prosím pozornì tento návod.

Pøed dopravou a instalací trezoru se ujistìte, zda bude možno trezor nastìhovat na
pøedem urèené místo. Ujistìte se, zda jsou všechny pøístupové cesty, dostateènì velké
pro bezproblémovou instalace (zvláštì je tøeba dbát na rozmìry zárubní, schodiš a
popøípadì výtahu). Zároveò se ujistìte, zda je možno trezor nastìhovat z hlediska
únosnosti podlah.
Po nastìhování musí být trezor usazen tak, aby byl ve vodorovné pozici s podlahou a
jeho dveøe byly vyváženy.
Pro zvýšení bezpeènosti možno trezor ukotvit do podlahy nebo do zdi.
Upozornìní ! Ukotvení trezoru doporuèujeme svìøit odborné firmì.
Nenechávejte na trezor dlouhodobì pùsobit teplotu vyšší než 30oC. Prùmìrná teplota
okolí by mìla být kolem 25oC.

Znaèka otevøení (12.00 hod)
Na obvodu rozety èíselného kotouèe jsou dvì znaèky. Znaèka uprostøed je urèena k
otevírání zámku.
Znaèka nastavení (11.00 hod)
Tato znaèka je urèena k nastavení (zadání) nového kódu.
Otáèejte kotouèem pomalu a plynule. Pohyb mùžete libovolnì pøerušovat. Pokud èíslo
kombinace pøetoèíte za úroveò znaèky otevøení, nelze chybu korigovat otoèením zpìt. V
tomto pøípadì musíte celý postup otevøení zopakovat.
Vždy, když zvolené èíslo kombinace pøekroèí znaèku, poèítá se jako jedno otoèení.
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Otevøení zámku
Od výrobce je zámek nastaven na kombinaci 10 - 20 - 30. Otáèejte kotouèem plynule.
1. Otáèejte kotouèem doleva, 4 x pøes 1. èíslo 10. Pøi ètvrtém otoèení zastavte
èíslem 10 pod znaèkou otevøení (12.00 hod).
2. Otáèejte kotouèem doprava, 3 x pøes 2. èíslo 20. Pøi tøetím otoèení zastavte
èíslem 20 pod znaèkou otevøení (12.00 hod).
3. Otáèejte kotouèem doleva, 2 x pøes 3. èíslo 30. Pøi druhém otoèení zastavte
èíslem 30 pod znaèkou otevøení (12.00 hod).
4. Otoète kotouèem pomalu doprava až na doraz. Pokud jste pøi
krocích neudìlali chybu, je zámek nyní otevøen

pøedchozích

Uzavøení zámku
Otoète kotouèem nejménì 5 x doleva.
Zadání nové èíselné kombinace
Pøi otevøených dveøích vysuòte blokovací kolíky dveøí a zámek uzamknìte.
Pøi zadávání nové èíselné kombinace se používá znaèka nastavení (11.00 hod)
Èíselnou kombinaci (kód) sestavte ze tøí rùzných èísel mezi nimiž je rozdíl minimálnì 4,
to znamená napø. 38 – 42 – 46 , ale ne 38 – 40 - 42. Poslední èíslo však nesmí být z
rozsahu 0 až 20 !!
1. Pøi otevøených dveøích zadejte stávající kód pøes znaèku nastavení (11.00 hod) ,
postupujte jako v pøípadì "otevøení zámku".
2. Nechejte stát kotouè posledním tøetím èíslem na znaèce nastavení a zaveïte
nastavovací klíè do otvoru na vnitøní stranì dveøí (nastavovací klíè je souèástí
dodávky). Vyzkoušejte, zda je klíè v otvoru na doraz.
3. Otoète klíèem do polohy "OTEVØENO /UMSTELLEN" a nechejte klíè stát.
4. Otáèejte kotouèem doleva, 4 x pøes Vaše první zvolené èíslo. Pøi ètvrtém otoèení
zastavte èíslem pod znaèkou nastavení (11.00 hod).
5. Otáèejte kotouèem doprava, 3 x pøes Vaše druhé zvolené èíslo. Pøi tøetím otoèení
zastavte èíslem pod znaèkou nastavení (11.00 hod).
6. Otáèejte kotouèem doleva 2 x pøes Vaše tøetí zvolené èíslo. Pøi druhém otoèení
zastavte èíslem pod znaèkou nastavení (11.00 hod).
7. Nechejte kotouè stát tøetím zvoleným èíslem pod znaèkou nastavení a pevnì
kotouè držte. Otoète nastavovacím klíèem
zpìt do polohy "ZAVÉST /
EINFÜHREN" a klíè vytáhnìte z otvoru. Nyní je zámek nastaven na Váš nový
kód.
POZOR - Pøed uzavøením dveøí vyzkoušejte nìkolikrát zda je zámek dobøe
nastaven na novou kombinaci a zda funguje. Uzavøete dveøe pouze tehdy, když
jste si jisti, že zámek bezchybnì funguje.
Z bezpeènostních dùvodù mìòte èíselnou kombinaci každých 6 mìsícù.
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