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NÁVOD NA OBSLUHU MECHANICKÉHO KOMBINAČNÉHO ZÁMKU 

M-Lock ML 67.40 (trieda zámku pod ľa STN EN 1300: "A")  
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Dôležité upozornenie: 

Pri  vytá čaní  číselnej  kombinácie  môžete  v  ktorejko ľvek  polohe  zastavi ť  číselník  a  vytá ča-
nie preruši ť,  no  nesmiete  nikdy  pohnú ť  číselník  v  opa čnom  smere.  Ak  sa  vám to  stane,  musíte 
celý postup opakova ť od začiatku. To isté  platí  pri  preto čení  za značku, chyba  sa  nedá  napravi ť  
spätným  pooto čením.  Nastavenie  vykonávajte s maximálnou presnos ťou.  Nepoužívajte násilie. 

 

  OTVORENIE  ZÁMKU:     
 
     Číselnú kombináciu nastavujte na otváracej zna čke viď. obr. 1. 

     Zámok je výrobcom nastavený na kombináciu troch čísiel: 10, 20, 30 )  

 

    4x            -číselníkom otáčajte doľava  tak, aby prvé číslo kombinácie (napr.10) trikrát prešlo pod otváracou 

značkou a štvrtý krát zastalo presne na otváracej značke  

    3x                -číselníkom otáčajte  doprava   tak, aby  druhé  číslo  kombinácie (napr.20)  dvakrát  prešlo  pod  

otváracou značkou a tretí krát zastalo presne na otváracej značke                             

    2x                -číselníkom otáčajte  doľava  tak, aby tretie číslo kombinácie (napr.30)  raz prešlo  pod  otváracou 

značkou a druhý krát zastalo presne na otváracej značke                             
                         -číselníkom otočte  doprava,  až na doraz.  Zámok je otvorený.     

 

 Ak je trezor vybavený ešte ďalším zámkom alebo prídavnou rukoväťou, otvoríte dvere trezora odomknutím 

zámku, alebo otočením rukoväte. 

  

   ZATVORENIE  ZÁMKU:  

Zámok sa uzamkne otočením číselníka najmenej 1x  do ľava  (1x�). Správne uzamknutie zámku skontrolujete 

tak, že otočíte číselníkom minimálne 2x  doprava   (2x), pričom sa číselník nesmie zastaviť na doraze. 

Značka pre 
otvorenie 

Značka pre 
nastavenie  

Polo ha kódovacieho k ľúča pre  
vloženie ( INSERT - vloži ť) 

Poloha kódovacieho k ľúča pre   
zmenu ( CHANGE - zmena )  
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   NASTAVENIE  NOVÉHO  KÓDU  –  ZMENA  KOMBINA ČNÉHO  ČÍSLA:  

 

Pred nastavovaním novej kombinácie otvorte dvere trezora a pri otvorených  dverách uzatvorte kom-

binačný zámok. Ak je trezor vybavený ďalším zámkom, alebo prídavnou rukoväťou, budete ich pravdepodob-

ne  musieť nastaviť do polohy zatvorené.   !! Všetky nasledujúce kroky robíte pri otvorených d verách 

trezora !!  

Rovnakým  spôsobom  ako  pri  otváraní  nastavte  starú kombináciu  čísel, ale na prestavovaciu 

značku  (Obr.1) nasledovne: 

 

    4x            -číselníkom otáčajte doľava tak, aby  prvé  číslo  kombinácie  trikrát  prešlo  pod  prestavovacou  

značkou a štvrtý krát zastalo presne na prestavovacej značke  

    3x            -číselníkom otáčajte  doprava  tak, aby druhé číslo  kombinácie dvakrát prešlo pod prestavovacou 

značkou a tretí krát zastalo presne na prestavovacej značke                             

    2x            -číselníkom  otáčajte  doľava   tak, aby  tretie  číslo  kombinácie  raz  prešlo  pod  prestavovacou  

značkou a druhý krát zastalo presne na prestavovacej značke                                
 

POZOR!:  ďalej už neto číme doprava na doraz.  Posledné  tretie  číslo  nechajte  na  prestavovacej 

značke, číselníkom už nepohybujte. Ak ste nastavili pôvodný kód správne, z vnútornej strany dverí vložíte do 

vyznačeného otvoru (Obr.2)  kódovací  kľúč  v  polohe  INSERT  (vloži ť)  až  na  doraz  a potom  ním otočíte 

do polohy  CHANGE (zmena)  v  smere  šípky  o štvrťotáčku.  Teraz  je  mechanizmus zámku odistený  a  pri-

pravený  na  nastavenie  nového  kódu. Rovnakým spôsobom nastavte novú kombináciu čísel na prestavova-

cej značke ako pri otváraní. 

 

 

                          Pri voľbe čísel kombinácie je nutné dodrža ť tieto podmienky:   

                   - čísla musia byť najmenej o 4 dieliky  od seba vzdialené          

                   - posledné tretie číslo musí by ť väčšie ako 20  

        Príklad číselnej kombinácie :  41 - 45 - 49                                                                                                                       

 

 

 4x            - otáčajte číselníkom doľava tak, že nastavíte 4x prvé číslo novej kombinácie    

 3x            - otáčajte číselníkom  doprava  tak, že nastavíte 3x druhé číslo novej kombinácie   

 2x            - otáčajte číselníkom  doľava tak, že nastavíte 2x tretie číslo novej kombinácie   

    

POZOR!:  už  neto číme  doprava  na  doraz.   Posledné  tretie  číslo  nechajte  na  prestavovacej  znač-

ke, číselníkom  už  nepohybujte. Teraz  otočte  kódovací  kľúč  späť  do  polohy  INSERT ( vloži ť )  a  vyberte  

ho z otvoru. Tým je nastavená nová kombinácia čísel.  

Pri  otvorených  dverách  nieko ľkokrát   vyskúšajte  otvorenie a uzamknutie kombina čného  zámku  

a až potom zatvorte trezorové dvere a uzamknite zám ok.   


