
Návod k použití – zámek 85146 

 

Uzamčení 

1. Otočte číselníky na kombinaci k odemknutí. 

2. Stiskněte větší modré tlačítko na pravé straně a vytáhněte kabel do požadované délky. 

3. Vložte koncovku kabelu do otvoru vedle číselníků. Ozve se zacvaknutí. 

 Pokud jsou vloženy baterie, ozve se pípnutí a dioda začne blikat. Pokud je kabel 

poškozený, alarm se zaktivuje. 

4. Poté přetočte číselníky do náhodných pozic, čímž zámek uzamknete. 

Odemčení 

1. Natočte číselníky na kombinaci k odemčení. 

2. Stiskněte menší uvolňovací tlačítko na levé straně a vytáhněte koncovku kabelu z otvoru. 

3. Stiskněte větší tlačítko na pravé straně zámku, čímž se kabel navine zpět do zámku. 

Upozornění: kabel se navíjí velmi rychle a jeho koncovka se může rychle rozkmitat a způsobit 

zranění. Proto vždy při navíjení kabelu přidržujte koncovku kabelu pevně v ruce. 

Nastavení kombinace číselníků k odemčení 

1. Ujistěte se, že zámek je odemčený a kabel zcela navinutí uvnitř zámku. 

2. Natočte číselníky na kombinaci pro odemčení. 

 Pokud nastavujete kombinaci pro odemčení poprvé, nastavte číselníky na 

přednastavenou kombinaci pro odemčení: 0-0-0-0¨ 

3. Stiskněte a přidržte menší tlačítko na pravé straně zámku a zatlačte koncovku kabelu směrem 

dolu do těla zámku 

4. Natočte číselníky na vámi zvolenou novou kombinaci pro odemčení. 

5. Stiskněte větší tlačítko na pravé straně zámku a vytáhněte koncovku kabelu ven ze zámku.  

6. Vaše nová kombinace pro odemčení zámku je nyní nastavena. Poznamenejte si ji a uložte na 

bezpečné místo pro případ budoucí potřeby. 

Instalace baterií 

1. Ujistěte se, že zámek je odemčený a kabel je zcela navinutý. 

2. Přidržte větší tlačítko na pravé straně zámku a pak odsuňte kryt baterií v zadní části zámku. 

3. Vložte 4x novou baterii LR44. 

4. Přidržte větší tlačítko na pravé straně zámku a pak nasuňte kryt baterií zpět. 

Zapnutí pohybového alarmu 

1. Zámek nejprve uzamkněte (viz bod Uzamčení). 

2. Pro nastavení alarmu na nižší citlivost přidržte tlačítko ve spodní části zámku uprostřed (pod 

diodou), dokud se neozve 2x pípnutí. Pro nastavení alarmu na vyšší citlivost přidržte znovu 

tlačítko ve spodní části zámku uprostřed (pod diodou), dokud se neozve 3x pípnutí.  

 



Zámek umožňuje aktivovat pohybový alarm, který má 2 úrovně citlivosti. Při aktivaci alarmu musí 

být zámek uzamčený. Pokud je pohybový alarm aktivní, zámek začne pípat, pokud zaznamená 

pohyb (vibrace, nárazy) nebo je kabel poškozen. Pokud pohyb pokračuje, aniž by byl zámek 

odemčen, spustí se hlasitý alarm po dobu 45 sekund. 

 

Nízká citlivost: Kontrolní dioda bliká 2x každou sekundu. Alarm se spustí po 8 sekundách  

nepřerušovaného pohybu. 

Vyšší citlivost: Kontrolní dioda bliká 3x každou sekundu. Alarm se spustí po 4 sekundách  

nepřerušovaného pohybu. 

 


