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Návod na používanie Sargent & Greenleaf 6700 

 

                       
 
Otváranie 
Zámok sa ovláda 6 miestnym číselným kódom (tri dvojciferné čísla). Trezor sa dodáva s kódom 10-20-30. Číselnú kombináciu nastavíme na 
otváracej značke (poloha čísla 12 na hodinovom ciferníku) nasledovným spôsobom: 

 4x  - otáčame číselníkom 4x doľava tak, aby prvé číslo kombinácie (10) tri krát prešlo cez otváraciu značku a štvrtý krát zastalo 
presne na otváracej značke. 

 3x  - otáčame číselníkom 3x doprava tak, aby druhé číslo kombinácie (20) dva krát prešlo cez otváraciu značku a tretí krát zastalo 
presne na otváracej značke. 

 2x  - otáčame číselníkom 2x doľava tak, aby tretie číslo kombinácie (30) 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 (10) 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 (20) 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 (30) 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° doľava 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° doprava) 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.  
 


