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                       Návod k obsluze  
    

Mechanický kombinační zámek             
3330 + 3332 + 1985 

 
Při vytáčení kombinace můžete 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!                      
      

A. Otevření zámku: (nastavit na značku pro otevření-viz.obr.číselníku) 
 
Zámek je nastaven od výrobce na 10-20-30. 
 

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

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

 
       2 x Číselníkem otáčejte doleva tak, aby číslo 30 1x minulo otevírací 
                                   značku,na podruhé zastavte na 30, 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 . 

 
B. Uzamčení zámku: 
       Zámek uzamknete otočením číselníku nejméně 4x doleva!!! 
 
C. Nastavení nového kódu:  (Použijte značku pro nastavení) 

 

Provádějte při otevřených dveřích a uzamčeném zámku-uzamykací kolíky jsou 
vysunuty. Původní čísla (starý kód) nastavte stejným způsobem jako při odemykání 
na značku pro nastavení. 
 
4 x Otočte číselníkem doleva,až první číslo kódu bude pod značkou 
      pro nastavení 
3 x Otočte číselníkem doprava, až druhé číslo kódu bude pod  
      značkou pro nastavení  
2 x Otočte číselníkem doleva, až třetí číslo kódu bude pod  
      značkou pro nastavení  
Nyní STOP-dále již číselníkem netočit ! Poslední číslo kódu 
ponechejte na značce pro nastavení, číselník se nesmí  
pohnout. Nyní opatrně vsuňte otvorem na vnitřní straně trezor. 
dveří do zámku klíč až na doraz. Žádné násilí! Po vsunutí klíče 
otočte jím doprava viz. obr., nastavovací mechanizmus je odjištěný  
a připraven na změnu nového kódu. Není nutné používat násilí. 
   
Stejným způsobem jako je uvedeno v  bodě C,nastavte nový kód 
tří čísel. 
 

Pozor !!! Poslední číslo kódu musí být vždy větší jak číslo 20 !!! 

 
4 x Doleva   4x  nastavte první číslo kódu –  nové. 
 
 
3 x Doprava 3x  nastavte druhé číslo kódu – nové 
 
 
2 x Doleva   2x  nastavte třetí číslo kódu –  nové 
. 
 
Nyní STOP-dále již číselníkem netočit! Poslední (třetí) číslo kódu je přesně 

na značce pro nastavení. Nyní otočte klíčem zpět do 
základní polohy viz. obr. a klíč vysuňte ze zámku. Kód je 
nastaven. 

 
Při otevřených trezorových dveřích několikrát odzkoušejte otevření a 

uzamčení zámku s novým kódem, pak teprve uzavřete dveře a 
uzamkněte. 

 
Čísla kódu musí být nejméně o čtyři dílky od sebe 
(např.dobře 37-41-45 a špatně 51-52-53). 

        Nastavení nového kódu provádějte velmi přesně,pokud jste přetočili číselníkem příliš           
        daleko, musíte celý postup opakovat. 

 
Pozor: z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum 
narození, telefon, rodné číslo a pod). Nový kód si velmi dobře zapamatujte!!! 
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