
 
PANDOR SAFE s.r.o.       bú: KB České Budějovice 
Průběžná 8        čú: 86-8613360267/0100 
370 04 České Budějovice      IČO: 26032848 
tel/fax: 387 313 928, 777 183 755, 777 183 756    DIČ: CZ 26032848 
www.pandor.cz        e-mail: info@ pandor.cz 
 

 

PANDOR SAFE s.r.o.PANDOR SAFE s.r.o.PANDOR SAFE s.r.o.PANDOR SAFE s.r.o.        M LOCK    

 
Průběžná 8, České Bud ějovice 370 04 
tel.+ fax: 387 313 928, 777 183 755 ELEKTRONICKÝ KOMBINA ČNÍ ZÁMEK  
 
 
1. Otevírání zámku:  
Zadejte správný kód a otočte trezorovou klikou do polohy „Otevřeno“, pak můžete otevřít trezorové dveře. 
Pracovní kód: 1-2-3-4-5-6 
Pokud není trezor do 3 sekund otevřen, automaticky se zámek zajistí. 
 
2. Uzamčení zámku:  
Zavřete trezorové dveře a otočte klikou do polohy „Zavřeno“, zámek se automaticky zajistí. 
Kontrola: klika je blokována, nelze s ní otočit. 
 
3. Pozor:   
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte jako kód osobní data (datum narození, telefon, rodné číslo apod.) 
Čísla nové kombinace si velmi dob ře zapamatujte!!! 
 
4. Nastavení nového kódu:  
Provád ět vždy p ři otev řených dve řích trezoru!!! 
    
1. Dlouze podržet „ 0“ dokud se neozve signál  (dlouhé pípnutí – led svítí) 
2. Zadat platný kód     (dvojí pípnutí) 
3. Zadat nový kód                                                      (dvojí pípnutí) 
4. Zadat znovu nový kód    (dvojí pípnutí)  
 
Pokud dojde při nastavování nového kódu k chybě nebo se udělá přestávka delší než 5 sekund, zůstává 
v platnosti starý kód. 
 
5. Blokování zámku:  
Pokud 4x po sobě zadáte špatný kód, pak se zámek zablokuje na 5 minut. Pokud poté opět zadáte špatný 
kód, blokace pokračuje dalších 5 minut. 
 
6. Výměna baterie  
Pokud již je na baterii nízké napětí je nutná výměna signalizována desetinásobným blikáním červené 
diody. Baterie je umístěna ve spodní části klávesnice pod posuvným krytem. Kryt se uvolní opatrně 
posunutím do strany ( u některých modelů je kryt zajištěn malým šroubkem) a vybitá baterie se cca 5 cm 
vysune a uvolní z klipsy. Používejte jen kvalitní baterie 9V. 
 

 


