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Uživatelský manuál pro klíčové trezory 
s číselným kódem řady: 001844, 001859, 
001902, 001845, 001858, 001900, 001860, 
001941, 001942, 001949, 001950 

    

Modely: 001844,        Modely: 001845, 001858, 
001859 a 001902       001900, 001860, 001941, 
        001942, 001949 a 001950 
 
 

I. Výběr kombinace zámku 
Tovární nastavení zámku je kód 000. Pro větší 
bezpečnost změňte nastavení kódu zámku a nový kód si 
zapamatujte.  

1. Odsuňte kryt kombinačního zámku, který brání 
vniknutí nečistot do mechanizmu. POZOR: 
Poklop úložiště klíče musí být zavřený. 

2. Otočením číselníku nastavte 
kód na 000 v linii s linkou 
kódu. 

3. Otočte kolečkem „RESET“ 
o 90°. Kolečko „RESET“ je         
na konci linky kódu.  

4. Nastavte svou novou kombinaci třímístného 
kódu 

5. Otočte kolečko „RESET“ do původní polohy. 
Váš nový kód je nyní nastaven. 
 

II. Použití klíčového trezoru s číselným kódem 
1. Chcete-li trezor 

otevřít, tak nastavte 
svůj třímístný kód 
na linku kódu.  

2. Vytáhněte poklop 
trezoru dolů a 
otočte ho. 

3. Vložte klíč do 
pěnové výstelky trezoru. POZOR: Nevkládejte 
klíč příliš hluboko do pěnové výstelky z důvodu 
následného vyjmutí. Při uložení více klíčů může 
být pěnová výstelka vyjmuta. 

4. Chcete-li trezor zavřít, tak otočte poklop trezoru 
do původní polohy a zasuňte. Poklop je uzavřen 
po cvaknutí. Nezapomeňte otočit číselníkem, tak 
aby nebyl nastavený Váš kód. Následně 
přesuňte kryt zámku přes kombinační zámek, 
tak aby do něj nevnikli nečistoty. 

 
III. Montáž klíčového trezoru s číselným kódem 

Modely s přídržným magnetem: 001844, 001859 
a 001902 
Klíčový trezor lze připevnit k jakékoliv ocelové 
části za pomocí magnetu na zadní straně 
trezoru. V případě 
potřeby připevnit 
trezor na nekovové 
předměty je dodáván 
s kovovou deskou na 
které se nachází 
oboustranná lepící 
páska. Tuto pásku 
přilepte na jakýkoli čistý a hladký povrch pevným 
přitisknutím.  
 
Modely s lankem: 001845, 001858, 001900, 
001860, 001941, 001942, 001949 a 001950 
1. Chcete-li uvolnit kabel, 

tak klíčový trezor musí 
být odemčený. (viz. 
kapitola II.) 

2. Zatáhněte lanko 
a tlačítkem pro 
uvolnění jej odepněte.  

3. Vytáhněte lanko 
a připoutejte ho 
k požadovanému 
objektu.  

4. Chcete-li lanko 
uzamknout, tak jej 
zastrčte do klíčového 
trezoru, utáhněte na požadovanou délku 
a zmáčkněte tlačítko zámku lanka nebo 
zavřete klíčový trezor. Poznámka: Chcete-li 
upravit délku kabelu, tak klíčový trezor musí 
být otevřen a tlačítko zámku lanka musí být 
odjištěno. 

5. Nezapomeňte otočit číselníkem, tak aby 
nebyl nastavený Váš kód. Následně 
přesuňte kryt zámku přes kombinační 
zámek, tak aby do něj nevnikli nečistoty. 
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