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Návod na manipuláciu s trezorom typu WERTHEIM EPS
Trezor typu CPS, DPS a EPS je v základnom prevedení vybavený jedným mechanickým kombinačným zámkom a jedným kľúčovým
motýlikovým zámkom. Pre otvorenie trezoru je potrebné nastavením správnej číselnej kombinácie najprv odomknúť mechanický kombinačný zámok. Následne vysunúť lafetu kľúčového zámku, vložiť kľúč, zasunúť lafetu a otočiť ňou o cca. 120° v smere hodinových
ručičiek. Potom je potrebné otočiť kľukou na doraz smerom vpravo a otvoriť dvere trezoru.
Pri uzamykaní trezoru najskôr uzatvorte dvere, otočte číselníkom heslového zámku minimálne o 90° doľava a vráťte kľuku (vľavo)
až na doraz do východzej polohy. Potom zamknite kľúčovou lafetou a kľúč vytiahnite a lafetu zasuňte až na doraz. Teraz je trezor
uzamknutý.
POZOR: Pri uzamykaní trezoru musí byť dodržaná postupnosť vyššie uvedených krokov a kľuka trezora
musí byť uzatvorená vo východzej polohe až na doraz. Taktiež nikdy nemanipulujte s heslovým zámkom
pri zasunutom kľúči lafetového zámku !!! Mohlo by nastať vážne poškodenie zámkového mechanizmu.
Návod na manipuláciu s mechanickým kombinačným zámkom
￼

1 - značka prekódovania

2 - značka otvorenia

Otvorenie zámku
Z výroby je nastavená kombinácia 10 - 20 - 30.
• Číselníkom zámku otáčajte doľava tak, aby prvé číslo kombinácie (10) prešlo 3 x pod značkou otvorenia a pri štvrtom prechode
sa pod ňou zastavilo.
• Číselníkom zámku otáčajte doprava tak, aby druhé číslo kombinácie (20) prešlo 2 x pod značkou otvorenia a pri treťom prechode sa pod ňou zastavilo.
• Číselníkom zámku otáčajte doľava tak, aby tretie číslo kombinácie (30) prešlo 1 x pod značkou otvorenia a pri druhom prechode sa pod ňou zastavilo.
• Číselníkom zámku otočte doprava až na doraz. Kombinačný zámok je otvorený.
Nastavenie novej číselnej kombinácie - vykonáva sa vždy pri otvorených dverách!!!
• Podľa predchádzajúceho postupu, body 1. až 3., nastavte pôvodnú číselnú kombináciu na značku prekódovania. Bod č. 4 vynechajte.
• Do otvoru na vnútornej strane dverí zasuňte prestavovací kľúč rukoväťou smerom na značku INSERT (VSUNÚŤ) a otočte ho na
značku CHANGE (PRESTAVENIE).
• Teraz nastavte rovnakým spôsobom ako v bode 1. novú číselnú kombináciu (taktiež na značku prekódovania). POZOR : pri voľbe
novej číselnej kombinácie musí byť posledné číslo väčšie ako 20 a rozdiel medzi jednotlivými číslami musí byť minimálne 4, napr.:
49-45-41 a nie 41-42-43.
• Po ukončení nastavovania novej číselnej kombinácie otočte prestavovací kľúč do pôvodnej polohy na značku INSERT a vytiahnite
ho zo zámku von. Teraz je nová kombinácia nastavená.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode.
Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.
UPOZORNENIA
• Ak sa počas prevádzky objavia problémy a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na
predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, prípadne volajte NON STOP 0905 926 822.
• Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite
dvere trezoru.
• Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto
častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu
mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822
www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!

