
Návod k obsluze trezoru SAFEtronics 
 s mechanickým kombinačním zámkem 

a mechanickým zámkem na klíč 
 
 
• číselným kolečkem otáčejte vždy pomalu, přičemž kdykoli můžete zastavit, aniž by byla narušena 
      kontinuita zadávání zvoleného kódu 
• bílá ryska umístěná v nejvyšším bodě černého mezikruží zámku je značka pro otevírání 
• stejná ryska umístěná nalevo od značky pro otevírání se nazývá značka pro přečíslování 
• zastavte vždy při posledním otáčení tak, aby číslo voleného kódu bylo pod značkou pro otevírání 
• pokud otočíte dál než na zamýšlené číslo, není možné chybu opravit a celý proces zadávání je třeba opakovat 
• nikdy nepoužívejte při manipulaci s otočným kolečkem sílu 
• trezor nemá záložní zámek použitelný k nouzovému otevření při zapomenutí kódu!!! 
     (v tomto případě je nutný servisní zásah) 
• oba zámky trezoru je nutné odemknout, aby mohl být trezor otevřen! 
 
 
Otevírání trezoru 
 
• dodržení přesného postupu dle návodu zaručí přesný chod zámku  
• výrobcem je trezor dodáván uzavřený a nastavený na kód 10 - 20 - 30 
• postup při otevírání - kolečkem otáčejte doleva a až se objeví počtvrté přesně pod značkou  
                                        pro otevírání první číslo kódu (10), zastavte 
                                      - poté otáčejte opačným směrem do doby, až je druhé číslo (20) přesně 
                                        pod značkou pro otevírání potřetí   
                                      - pro zadání posledního čísla kódu otáčejte kolečkem opět doleva a zastavte,  
                                        až se přesně pod značkou pro otevírání toto číslo (30) objeví podruhé 
                                      - pootočením kolečka doprava až na doraz mechanický kombinační zámek odemkneme  
                                      - po odemknutí druhého zámku klíčem můžeme otevřít dveře trezoru  
 
  

Zavírání trezoru 
 
• dveře zavřete, uzamkněte klíčem první zámek a otočením kolečka minimálně čtyřikrát o 360 stupňů zamknete 
      bezpečně celý trezor  

 
 
Změna číselného kódu mechanického kombinačního zámku 
 
• kód tvoří 3 čísla, z nichž každé může mít hodnotu 0 - 99  
• třetí číslo kódu musí být větší než 20   
• je nutné, aby rozdíl hodnot mezi čísly navzájem činil aspoň 4 (příklad: správně 49 - 45 - 41, 
      špatně 51 - 52 - 53) 
• před nastavením nové kombinace otevřete dveře trezoru a zamkněte jen tento zámek 
• poté je třeba nastavit čísla původního kódu na značku přečíslování následujícím způsobem  
                                     - kolečkem otáčejte doleva a až se objeví počtvrté přesně pod značkou  
                                        pro přečíslování první číslo kódu, zastavte 
                                      - poté otáčejte opačným směrem do doby, až je druhé číslo přesně 
                                        pod značkou pro přečíslování potřetí   
                                      - pro zadání posledního čísla kódu otáčejte kolečkem opět doleva a zastavte,  
                                        až se přesně pod značkou pro přečíslování toto číslo objeví podruhé      
• vsuňte přečíslovací klíč (= tenká kovová tyčka ohnutá o 90°) opatrně až na doraz do otvoru zámku na vnitřní  
      straně dveří a otočte jím opět až na doraz doprava na vyobrazenou značku      
• nyní můžete zadat nový kód - kolečkem otáčejte doleva a až se objeví počtvrté přesně pod značkou  
                                                     pro přečíslování první číslo nového kódu, zastavte 
                                                   - poté otáčejte opačným směrem do doby, až je druhé zamýšlené číslo  
                                                     přesně pod značkou pro přečíslování potřetí   
                                                   - pro zadání posledního čísla kódu otáčejte kolečkem opět doleva a zastavte,  
                                                     až se přesně pod značkou pro přečíslování toto číslo objeví podruhé      
• přečíslovacím klíčem otočte nazpět doleva a opatrně vyjměte ze zámku - trezor je tímto přečíslen na nový kód 
• funkčnost nově zvolené kombinace vždy nejdříve přezkoušejte při otevřených dveřích trezoru!!!  
• nikdy nevkládejte přečíslovací klíč do zámku, pokud je jeho kryt odňatý!!!  
• kontrolujte, zda je klíč pro přečíslení před otočením zasunutý do konce!!!  



 


