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trezorservis.sk                   tak dobre, ako sa len dá 

Návod na používanie trezorového zámku DUET 
 

           
 

Zámok sa ovláda 6 miestnym číselným kódom prostredníctvom elektronickej klávesnice, alebo 
mechanického číselníka (tri dvojciferné čísla). Zámok sa dodáva s kódom 123456 (12-34-56). 
 
 
Elektronická časť zámku: 
 
Otváranie 

Po zadaní platného kódu na klávesnici otočíme mechanickým číselníkom doprava, do polohy 
„otvorené“. Stlačenie klávesy na klávesnici je signalizované jedným akustickým a súčasne svetelným signálom. 
Zadanie platného kódu zámok signalizuje dvojitým signálom, zadanie neplatného kódu dlhým signálom. 
 
Zatváranie 

Zámok uzamkneme otočením číselníka doľava. 
 
Zmena kódu 

Stlačiť a podržať klávesu 0 až kým sa neozve dvojité pípnutie. Rozsvieti sa LED a svieti po celú dobu 
zmeny kódu.  
 
- zadať súčasný kód       (2x pípne) 
- zadať nový kód            (2x pípne) 
- zadať znovu nový kód  (2x pípne) 
 

 
 
Blokovanie 

Ak 4x zadáte neplatný kód, klávesnica sa zablokuje na 5 minút. Počas zablokovania každých 10 sekúnd 
1x blikne dióda a pri stlačení klávesy zaznie dlhé pípnutie. Ak bude po uplynutí 5 minútovej blokácie opäť 
zadávaný neplatný kód, klávesnica sa bude blokovať na 5 minút už po druhom zadaní neplatného kódu. Ak po 
uplynutí 5 minútovej blokácie zadáte platný kód, trezor je možné otvoriť. 
 
Výmena batérie 

Batéria sa nachádza v klávesnici zospodu (prístupná je po odsunutí plastového uzáveru). Používa sa 9V 
alkalická batéria.  
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Mechanická časť zámku: 
 
Otváranie 

Číselnú kombináciu nastavíme na otváracej značke (poloha čísla 12 na hodinovom ciferníku) nasledovným 
spôsobom: 

 4x  - otáčame číselníkom 4x doľava tak, aby prvé číslo kombinácie (12) tri krát prešlo cez otváraciu 
značku a štvrtý krát zastalo presne na otváracej značke. 

 3x  - otáčame číselníkom 3x doprava tak, aby druhé číslo kombinácie (34) dva krát prešlo cez 
otváraciu značku a tretí krát zastalo presne na otváracej značke. 

 2x  - otáčame číselníkom 2x doľava tak, aby tretie číslo kombinácie (56) jeden krát prešlo cez 
otváraciu značku a druhý krát zastalo presne na otváracej značke. 

  - otáčame číselníkom doprava, až na doraz. (zámok je otvorený) 
 
Zatváranie 

Zámok uzamkneme otočením číselníka najmenej jednu otáčku doľava  (najlepšie viac otáčok 
doľava). 
 
Zmena kódu 

Pred nastavovaním nového kódu otvoríme dvere trezora a prí otvorených dverách kódový zámok 
uzamkneme. Rovnakým spôsobom ako pri otváraní nastavíme súčasný kód, ale na značke pre zmenu kódu 
(poloha čísla 11 na hodinovom ciferníku): 

 4x  - otáčame číselníkom 4x doľava tak, aby prvé číslo súčasnej kombinácie (12) tri krát prešlo cez 
značku pre zmenu kódu a štvrtý krát zastalo presne na značke pre zmenu kódu. 

 3x  - otáčame číselníkom 3x doprava tak, aby druhé číslo súčasnej kombinácie (34) dva krát prešlo 
cez značku pre zmenu kódu a tretí krát zastalo presne na značke pre zmenu kódu. 

 2x  - otáčame číselníkom 2x doľava tak, aby tretie číslo súčasnej kombinácie (56) jeden krát prešlo 
cez značku pre zmenu kódu a druhý krát zastalo presne na značke pre zmenu kódu. 

 
 POZOR, netočíme číselníkom doprava na doraz. Ak sme nastavili súčasný kód na značke pre zmenu 

kódu správne, vložíme z vnútornej strany dverí kódovací kľúč do zámku veľmi pozorne až na doraz, 
otočíme ním o 90° doprava a nastavíme nový kód.  
 

Pri voľbe nových čísel kódu je potrebné dodržať dve podmienky: 
1. Za sebou nasledujúce čísla musia byť navzájom vzdialené minimálne 4 dieliky. (Rozdiel medzi prvým 
a druhým číslom a rozdiel medzi druhým a tretím číslom, 4 a viac, napr.: 16-20-24. Prvé a tretie číslo môžu byť 
rovnaké. Napr.: 60-30-60) 
2. Posledné (tretie) číslo musí byť väčšie ako 20.  
 
Nastavenie nového kódu uskutočníme rovnakým spôsobom ako pri otváraní, ale na značke pre zmenu kódu: 

 4x  - otáčame číselníkom 4x doľava tak, aby prvé číslo novej kombinácie tri krát prešlo cez značku 
pre zmenu kódu a štvrtý krát zastalo presne na značke pre zmenu kódu. 

 3x  - otáčame číselníkom 3x doprava tak, aby druhé číslo novej kombinácie dva krát prešlo cez 
značku pre zmenu kódu a tretí krát zastalo presne na značke pre zmenu kódu. 

 2x  - otáčame číselníkom 2x doľava tak, aby tretie číslo novej kombinácie jeden krát prešlo cez 
značku pre zmenu kódu a druhý krát zastalo presne na značke pre zmenu kódu. 

 Ak sme si istí že sme nový kód nastavili správne, otočíme kódovací kľúč späť (o 90° doľava) 
a vyberieme ho zo zámku.  

 
Pri otvorených dverách trezora niekoľko krát vyskúšame odomknúť novým kódom, aby sme sa uistili, že 

sme kód nastavili správne a až potom dvere trezoru zatvoríme a budeme trezor používať.  
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