
 

 

Návod na použitie 

 

1. Zámok funguje na osemmiestny (základný) resp. štvormiestny (užívateľský) číselný kód 

2. Po každom stlačení je viditeľný modrý svetelný signál 

3. Pri správnej kombinácií je viditeľný modrý svetelný signál. 

4. Pri otváraní medzi stlačením dvoch tlačidiel uplynie viac než 10 sekúnd zadanie je neplatné 

a otváranie treba opakovať. 

 

Prvé otváranie dverí 

 

1. Výrobcom nastavený základný číselný kód : 11,33,55,77 

2. Výrobcom nastavený užívateľský číselný kód : 2244 

3. Po zadaní kódu (11,33,55,77) kľučku otočte doprava (v smere chodu hodinových ručičiek), 

zámok sa dostáva do otvoreného stavu. Medzi zadaním kódu a otočením kľučky nesmie 

uplynúť viac ako 3 sekundy, v opačnom prípade mechanizmus sa vráti do pôvodného stavu. 

V takomto prípade celý postup treba zopakovať. Pri správnom použití týchto pokynov je 

možné dvere otvoriť. 

 

Zatváranie dverí 

 

 Otočením kľučky doľava (opačný smer chodu hodinových ručičiek)zámkový mechanizmus sa 

automaticky zamkne. V každom prípade treba prekontrolovať spôsob uzavretia trezoru. 

 

Dôležité upozornenie! 
Číselný kód vo vlastnom záujme uchovávajte bezpečne! Nedoporučujeme použiť 

osobné čísla, ako sú napr. rodné číslo, tel. číslo atď.  

Po sprevádzkovaní bezpečnostnej skrine ihneď zmeňte základný kód a užívateľský 

kód!!!  

 
Zmena základného kódu 

 

1. Zmenu kódu vykonávajte len v stave otvorených dverí 

2. Po stlačení červeného tlačidla  „#“ zabliká modrý svetelný signál 

3. Najprv zadajte základný kód, rozsvieti sa modrý svetelný signál 

4. Stlačte 01 – rozsvieti sa modrý svetelný signál 

5. Zadajte nový osemmiestny kód, rozsvieti sa modrý svetelný signál, potvrďte ešte raz zadaním 

nového osemmiestneho kódu a rozsvieti sa dvojitý modrý svetelný signál. V prípade 

nesprávneho postupu prekódovania rozsvieti sa červený svetelný signál a zámok sa nastaví na 

predchádzajúci kód. 

6. Príklad: ☺- modrý svetelný signál 

 

# ☺ 11335577 ☺ 01 ☺ 12345678 ☺ 12345678 ☺☺ 

 
Výsledok: kód je zmenený na 12345678 

 

Dôležité upozornenie! 
Pri otváraní, štvornásobne zadaný nesprávny kód spôsobuje zablokovanie zámkového 

mechanizmu na 5 minút. Po uplynutí 5 minút dvojnásobné zadanie kódu spôsobuje 

opakovane 5 minútové zablokovanie. 

 

 

 



 

 

Pridanie alebo zmena užívateľského kódu 

 

1. Zmeny kódu vykonávajte len v stave otvorených dverí 

2. Po stlačení tlačidla  „#“ sa rozsvieti modrý svetelný signál 

3. Pokračujeme zadaním základného kódu, rozsvieti sa modrý svetelný signál 

4. Stlačíme 02 – rozsvieti sa modrý svetelný signál 

5. Zadáme nový štvormiestny užívateľský kód, rozsvieti sa dvojitý modrý svetelný signál. 

V prípade nesprávneho postupu prekódovania sa rozsvieti červený svetelný signál a zámok sa 

nastaví na predchádzajúci použitý užívateľský kód. 

6. Príklad: ☺- modrý svetelný signál 

 

# ☺ 11335577 ☺ 02 ☺ 9999 ☺☺ 

 
Výsledok: užívateľský kód je zmenený na 9999 

 
Vymazanie užívateľského kódu 

 

1. Vymazanie užívateľského kódu vykonávajte len v stave otvorených dverí 

2. Po stlačení červeného tlačidla  „#“ sa rozsvieti modrý svetelný signál 

3. Zadajte základný číselný kód, rozsvieti sa modrý svetelný signál 

4. Stlačte tlačidlá 03 – rozsvieti sa dvojitý modrý svetelný signál 

5. Príklad: ☺- modrý svetelný signál 

 

# ☺ 11335577 ☺ 03 ☺☺ 
 
Výsledok: pôvodný užívateľský kód bol vymazaný –zámok je nastavený na výrobcom zadaný 

kód 2244  

Výmena batérie 

 

Dôležité upozornenie! 
Zámok je prevádzkovaný 2 x 1,5 V AAA batériami! Používať len kvalitné batérie! 

 
 V prípade slabých batérií, po stlačení ľubovoľného tlačidla namiesto modrého svetla sa 

rozsvieti červený svetelný signál, v tomto prípade je potrebné batérie vymeniť. Ak trezor nebol 

použitý dlhšiu dobu a batérie sa medzičasom vybili, pridržte 9 V PP3 batériu na farbene označené 

miesto nad číselníkom, ktoré slúži aj ako kontrolné LED diódové osvetlenie. Dbajte na správne 

pólovanie, červene označené miesto + pól, modro označené miesto – pól, súčasne zadajte kód a otočte 

kľučku doprava.   

Výmena batérií 

 

 Na vnútornej strane dverí odstráňte pomocou imbusového kľúču závit, ktorý pridržiava celý 

elektronický zámkový mechanizmus. Teleso elektronického zámku otočte do vodorovnej polohy 

v smere proti chodu hodinových ručičiek. Vymeňte batérie. Teleso elektronického zámku vráťte do 

pôvodného stavu v smere hodinových ručičiek. Pomocou imbusového kľúču pripevnite závit do 

pôvodného miesta.  
 

Dôležité upozornenie! 
Po výmene batérie a po zmene kódov pri stave otvorených dverí trikrát vyskúšajte 

stabilné zatváranie a otváranie! 

 


