
MECHANICKÝ KOMBINAČNÍ ČÍSELNÍK

Návod k obsluze

Mechanický kombinační číselník je trezorový zámek. K jeho používání nepotřebujete klíče ani baterie, což je
jeho velkou výhodou. Otevřete trezor zadáním tří dvojčíslí. 

Při  vytáčení  kombinace mužete  v  kterékoliv  poloze zastavit  číselník  a vytáčení  přerušit,nesmíte ale  nikdy
pohnout číselníkem v opačném směru, tzn. zpět. Pokud se vám to stane, musíte celý postup otevírání provést znovu
od začátku. Totéž platí při přetočení, chybu nelze napravit zpětným  pootočením.  Nastavení provádějte s maximální
přesností.

V žádném případě nepoužívejte násilí!
Zámek je od výrobce nastaven na kombinaci  10 – 20 – 30

   A.   OTEVŘENÍ ZÁMKU             (nastavuje se na rysku pro denní používání, na obrázku)

Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo 10 minulo 3x otevírací  značku a počtvrté na čísle 10 zastavte,
přesně na otevírací značce.

3  x  číselníkem  otáčejte  doprava tak,aby  číslo  20  minulo  2x  otevírací  značku  a  potřetí  na  čísle  20
zastavte, přesně na otevírací značce.

2 x číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo 30 minulo 1x otevírací  značku a podruhé na 30 zastavte.
Přesně na otevírací značce.

Číselníkem otočte lehce doprava až na doraz. Zámek je otevřen a pod otevírací značkou na čísleníku je
číslo mezi 90 a 0. 

    Je možné, že na konci nastavování se číselník nezastaví. Při nastavování se stala chyba a je potřeba začít 
     od začátku. 

   B.   UZAMČENÍ ZÁMKU           

Otočte číselníkem doleva.  Naprosto bezpečné uzamčení jsou minimálně 4 úplné otáčky doleva.  Potom by mělo jít volně 
otáčet zámkem oběma směry. 

         ÚDRŽBA           

Mechanické kombinační zámky jsou populární právě pro svojí dlouhodobou funkčnost bez potřeby servisu nebo
údržby. Odhadovaná životnost je velice orientačně 2.000 cyklů.  Doporučená výměna je po 10 letech a také dříve, když se
často používá. 

Zámek se nijak nemaže. Mazání zkracuje jeho životnost a pomůže jen krátkodobě. Zadávací růžice se může ošetřit
olejem na zbraně, ale nedělá se to. Mazání zadávací růžice není potřeba a nijak zvlášť nepomáhá. 



   C.   NASTAVENÍ NOVÉHO KÓDU     (Použijte rysku pro přestavování.)

Provádějte  při  otevřených dveřích!  Uzamykací  mechanizmus zavřete (otočením kliky,  sklopným madlem apod.)
Čepy jsou vysunuté. Původní čísla (starý kód) nastavte stejným způsobem jako při odemykání, ale na rysku pro   pře  stavování  :
4 x Otočte číselníkem doleva,až první číslo kódu bude pod značkou přestavení.
3 x Otočte číselníkem doprava, až druhé číslo kódu bude pod značkou pro přestavení.
2 x Otočte číselníkem doleva, až třetí číslo kódu bude pod značkou pro přestavení.

Nyní STOP – dále již číselníkem neotáčejte! Poslední číslo kódu ponechejte na značce na
rysce pro přestavování, číselník se nesmí pohnout. 

Nyní  opatrně  vsuňte  otvorem  na  vnitřní  straně  dveří  trezoru  do  zámku
přestavovací klíč až na doraz. Žádné násilí! Pokud klíč nejde vložit opakujte nastavení
staré kombinace na rysku pro přestavování. Po vsunutí klíče jím otočte doprava  podle
diagramu na vnitřní straně dveří. Nastavovací mechanizmus je odjištěn a připraven na
změnu kódu.

Stejným způsobem jako je uvedeno v bodě C nastavte nový tajný kód složený z tří dvoučíslí: 

   Pozor! Poslední číslo musí být větší než 20 !!!
   Čísla kódu musí být alespoň 4 dílky od sebe. (Například špatně je 51-52-53)

  Doleva 4x nastavte první číslo kódu – nové na rysku pro přestavování.

  Doprava 3x nastavte druhé číslo kódu – nové na rysku pro přestavování.

  Doleva 2x nastavte třetí číslo kódu – nové na rysku pro přestavování. 

Nyní STOP - dále již číselníkem neotáčejte! Poslední třetí číslo je přesně na rysce pro přestavování.  Pokud si nejste jisti
můžete začít znovu podle bodu C. Pokud jste si jisti otočte kličkou zpět do základní polohy a opatrně ji vysuňte ze zámku. 

Při otevřených trezorových dveřích několikrát odskoušejte otevření a 
 uzamčení zámku s novým kódem, pak teprve zavřete dveře a uzamkněte.

Nastavení nového kódu provádějte velice přesně, pokud přetočíte číslo třeba jen o kousek není možné se vracet! Musíte celý
postup opakovat.

               Pozor! Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte předvídatelná čísla
    jako je datum narození, telefon, rodné číslo apod.  

Nový kód si velmi dobře zapamatujte.

Přestavovací  kličku  můžete  nechat  uvnitř  trezoru.  Nemůže  dojít  k  jejímu  zneužití.  Novou
kombinaci může nastavit jen ten, kdo zná kombinaci původní.  Přestavovací kličku je možné
od nás získat i později. 

Na zámku je přelepená záruční samolepka. Porušením samolepky přijdete o záruku na zámek.
Není dovoleno otevřít víčko zámku. Nálepka navíc slouží pro určení bezpečnostní třídy zámku.
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