
Návod k obsluze kombinačních zámků 
Platí pro výrobky: LaGard Mechatronic, Sargent Grenleaf USA

1) Součásti zámku  přístupné uživateli
2) Stav zamknuto   a jeho identifikace
3) Stav odemknuto a jeho identifikace
4) Odemknutí zámku
5) Zamknutí zámku
6) Výměna číselné kombinace

ad 1 Jaké má zámek viditelné součásti?
Nejprve si všimněte otočného číselníku – je umístněn na dveřích trezoru a umožňuje Vám zamykat / odemykat 
dveře od trezoru. Na trhu se vyskytuje několik tvarů číselníků. Jejich funkce a ovládání se však neliší.

Plastový číselník
ploché provedení

Al číselník
s větším průměrem

Al číselník
s malým průměrem

Chromový číselník
s velkým průměrem

Černý eloxovaný Al
číselník 

Dále, nedílnou součástí zámku je technický otvor na zadní straně dveří (uvnitř trezoru) do kterého se zasouvá 
klíč na výměnu kódu. Otvor je obvykle označen českými, anglickými  nebo německými pokyny pro obsluhu.
K vlastní výměně kódu pak nutně potřebujete adekvátní typ klíče, dodáváme ho vždy jako příslušenství sejfu.

Otvor s českým popisem

Český popis
Pozice VSUNOUT
Pozice NASTAVIT KÓD

Otvor - něm./angl. popis

Anglicko /německý ekvivalent
INSERT             EINFUHREN
CHANGE          UMSTELLEN

Zde jsou dva základní typy klíčů.
Klíč vlevo je s hranatým profilem (podobný 
imbusu…)
Klíč vpravo má půlkulatý profil. Profil klíče 
vždy koresponduje s tvarem technického otvoru

ad 2,3 Jak poznáme, že je číslicově-kombinační zámek zamknutý / odemknutý?

Směr vlevo Směr vpravo

Stav zamknuto:
Číslicovým kotoučem lze volně otáčet vpravo i 
vlevo
Stav odemknuto:
Ve směru  doprava  je  zámek  zablokovaný,  ve 
směru doleva je  možno po překonání  malého 
odporu  otáčet.  Nepřemáhejte  velkou  silou 
kotouč ve směru doprava, hrozí zničení zámku. 
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Nepracuje – li zámek dle návodu, nebo nerozumíte-li 
některé jeho části, volejte 24 hod. servis:
Trezory Študlar
Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice
Telefon/fax: 387 425 887, 602 443 258, 608 500 803
e-mail: trezory-studlar@seznam.cz



ad 4 Otevření zámku krok po kroku… ( předpokládejme kombinaci 10  -  20  -  30 )

                                  Na pevné části číselníku (statoru) bez ohledu na typ jsou 2 značky. 

Značka pro výměnu kódu                          Značka pro otevření dveří (odemykání)
Používá se, když měníte kód              Proti této značce je nastavena hodnota 10

4 x 10

Číselníkem otáčejte směrem vlevo tak, aby číslo 10  
3  x  minulo  značku  pro  otevření  dveří.  Při  čtvrtém 
průchodu  se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení 
číselníku směrem vlevo, neměňte směr otáčení, dokud se 
nezastavíte kombinací proti značce. Pokud by jste natočili 
číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, zámek by 
nešel otevřít. To platí i pro další kroky!!!

3 x 20

Číselníkem otáčejte směrem vpravo tak, aby číslo 20  
2 x minulo značku pro otevření dveří. Při třetím průchodu 
se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení  číselníku 
směrem  vpravo,  neměňte  směr  otáčení,  dokud  se 
nezastavíte kombinací proti značce. Pokud by jste natočili 
číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, zámek by 
nešel otevřít. To platí i pro další kroky!!!

2 x 30

Číselníkem otáčejte směrem vlevo tak, aby číslo 30  
1  x  minulo  značku  pro  otevření  dveří.  Při  druhém 
průchodu  se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení 
číselníku směrem vlevo, neměňte směr otáčení, dokud se 
nezastavíte kombinací proti značce. Pokud by jste natočili 
číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, zámek by 
nešel otevřít.

Doraz

Finální  krok:  číslicovým kotoučem pomalu otáčejte  doprava,  až  narazíte  na  malý 
mechanický odpor.  Ten překonejte  dalším otáčení  doprava,  až  se  zámek zasekne. 
Dále již kotoučem neotáčejte, zámek je odemknutý. Při silném namáhání číselníku v 
krutu, hrozí poškození zámku! 

Upozornění: čím vyšší je třetí číselná kombinace, tím více musíte v tomto kroku otočit doprava, aby 
došlo  k  zaseknutí  kotouče.  Pokud  se  zámek  nezasekne,  celý  postup  opakujte.  Chyby  může  být 
způsobena špatným způsobem otevírání, nebo tím, že  v zámku je nastavený jiný kód, než jaký se 
pokoušíte nastavit. Třetí možnost je to, že zámek má mechanickou poruchu a nejde nastavit, i když 
Váš postup je správný. V tomto případě volejte servisní číslo 602 443 258 a dohodněte se na dalším 
postupu s technikem.
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ad 5 Zamknutí zámku
Číselník otočíte směrem vlevo o 2 – 3 otáčky. 

ad 6 

Výměna kódu krok po kroku
Výměnu kódu provádíme při otevřených dveří. Pokud má trezor ještě klíčový zámek, zamkněte ho. 

Před vlastní výměnou kódu si odpovědně zvolte novou číselnou kombinaci. Výrobní kódy, viz závorka,
(10 – 20 – 30, 11 – 22 – 33, resp. 60 – 30 - 60) by za žádných okolností neměly být ponechány v zámku, neboť 
se tím výrazně snižuje bezpečnost úschovného objektu. První a druhá kombinace může ležet v intervalu 00 až  
99, třetí kombinace musí být z intervalu 21 – 99 (zámek má na třetí pozici z technických důvodů prázdné místo).  

Výchozí předpoklad: 
Nechť má starý kód hodnotu 10 – 20 – 30 a nový kód AA – BB – CC (místo písmen jsou samozřejmě čísla). 
Starý, dosud platný kód nyní nastavíme proti levé značce pro výměnu kódu.

Číselníkem otáčejte směrem vlevo tak, aby číslo 10  
3  x  minulo  značku  pro  výměnu  kódu.  Při  čtvrtém 
průchodu  se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení 
číselníku směrem vlevo, neměňte směr otáčení, dokud se 
nezastavíte kombinací proti značce. Pokud by jste natočili 
číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, do zámku 
nepůjde zasunout klíč – viz další krok. To platí i pro další 
kombinace!
Číselníkem otáčejte směrem vpravo tak, aby číslo 20  
2 x minulo značku pro výměnu kódu. Při třetím průchodu 
se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení  číselníku 
směrem  vpravo,  neměňte  směr  otáčení,  dokud  se 
nezastavíte kombinací proti značce. Pokud by jste natočili 
číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, do zámku 
nepůjde zasunout klíč – viz další krok.. To platí i pro další 
kombinaci!
Číselníkem otáčejte směrem vlevo tak, aby číslo 30  
1  x  minulo  značku  pro  výměnu  kódu.  Při  druhém 
průchodu  se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení 
číselníku směrem vlevo, neměňte směr otáčení, dokud se 
nezastavíte kombinací proti značce. Pokud by jste natočili 
číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, do zámku 
nepůjde zasunout klíč – viz další krok.

STOP !

Číselníkem prosím dále neotáčejte! 
Připravte  si  klíč  na  výměnu kódu.  Klíč  k  výměně  kódu opatrně  zasuňte  do  technického  otvoru  v  poloze 
VSUNOUT (INSERT, EINFUHREN) a otočte s ním o 90 stupňů ve směru šipky do polohy NASTAVIT KÓD 
(CHANGE, UMSTELLEN). Zámek je připraven na výměnu kódu. Pokud klíč nejde volně zasunout, nebyla 
stará, dosud platící kombinace správně nastavena proti značce pro výměnu kódu – viz obrázky nahoře.
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4 x 10

3 x 20

2 x 3 0



Nyní provedeme vlastní nastavení nového kódu AA – BB – CC
Číselníkem otáčejte směrem vlevo tak, aby číslo AA  
3  x  minulo  značku  pro  výměnu  kódu.  Při  čtvrtém 
průchodu  se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení 
číselníku směrem vlevo, neměňte směr otáčení, dokud se 
nezastavíte  kombinací  proti  značce.  Pokud  by  jste 
natočili  číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, 
výměna  kódu  nebude  provedena  správně  !  Pokud  si 
nejste jisti správností postupu, začněte od začátku znovu.
Číselníkem otáčejte směrem vpravo tak, aby číslo BB  
2 x minulo značku pro výměnu kódu. Při třetím průchodu 
se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení  číselníku 
směrem  vpravo,  neměňte  směr  otáčení,  dokud  se 
nezastavíte  kombinací  proti  značce.  Pokud  by  jste 
natočili  číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, 
výměna  kódu  nebude  provedena  správně  !  Pokud  si 
nejste jisti správností postupu, začněte od začátku znovu.
Číselníkem otáčejte směrem vlevo tak, aby číslo CC  
1  x  minulo  značku  pro  výměnu  kódu.  Při  druhém 
průchodu  se  na  značce  přesně  zastavte.  Při  natáčení 
číselníku směrem vlevo, neměňte směr otáčení, dokud se 
nezastavíte  kombinací  proti  značce.  Pokud  by  jste 
natočili  číselník o více než 1 dílek na opačnou stranu, 
výměna  kódu  nebude  provedena  správně  !  Pokud  si 
nejste jisti správností postupu, začněte od začátku znovu.

STOP !

Číselníkem prosím dále neotáčejte! 
Klíčem na výměnu kódu opatrně otočte o 90 stupňů zpět do polohy VSUNOUT (INSERT, EINFUHREN) a 
vytáhněte ho ven z technického otvoru. 

Nyní máte nastaven nový kód. 

Při otevřených dveřích ho 2 až 3 x vyzkoušejte – viz postup dle bodu 4 a 5. Pokud zámek na nově nastavený 
kód  nereaguje  zaseknutím  kotouče,  opakujte  postup  otevření.  Pokud  ani  po  opakovaném  pokusu  zámek 
neotevřete, volejte servis 602 443 258. 

Služby / výrobky
- projektování a dodávky klíčových systémů FAB, MUL-T-LOCK, EVVA, GUARD
- nouzové otevírání 24 hodin denně (byty, dveře, některé auta, trezory)
- prodej, servis, výroba trezorů s atesty pro pojišťovny a s atesty Národního Bezpečnostního Úřadu
- trezory na zbraně vyhovující vyhlášce ministra vnitra
- výroba a prodej mříží s atesty pro pojišťovny a s atesty NBÚ
- výroba klíčů FAB DYNAMIC, MUL-T-LOCK, GUARD, EVVA
- dodávky a instalace elektromechanických systémů do budov s požadavky na vyšší stupeň zajištění
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4 x AA

3 x BB

2 x CC


