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POZNÁMKA: •  Pued odemvením trezoru je tueba kliku otovit zcela nahoru do 
vodorovné polohy.

 •  Pokud dvíuka nelze snadno otevuít, opakujte kroky 1w5.

  •  Pokud na kliku zatlavíte puílix, pohne se pouze klika aSxrouby 
zystanou na místz. VStakovém puípadz uslyxíte cvaknutí. 
NEZNEPOKOJUJTE SE. Tato funkce chrání xrouby pued poxkozením 
nadmzrn{m tlakem. VStéto situaci staví zatlavit opavn{m 
smzrem (nahoru), a| se kliky zacvaknou zpzt na místz, aSpoté 
otevuít trezor opakováním kroky 1w5.

Uzamknutí trezoru
1    Zavuete dvíuka aSotovte klikou nahoru 

do vodorovné polohy. 

  USvodzodoln{ch trezory my|e b{t 
tueba pued otovením kliknou zatlavit 
na levou puední stranu dvíuek.

2    Otovte víselníkem nejménz 2x 
doprava (ve smzru hodinov{ch 
ruvivek). 

3    POUZE PRO DVOUKLÍ�OVÉ/
KOMBINOVANÉ ZÁMKY: Zasu}te klív 
do zámku, otovte jej do zamvené 
polohy aSvytáhnzte jej. 

ProgramovatelnP elektronickP 
zámek

POZNÁMKA:   Kód (aip�ípadné klí�e) 
uchovávejte na bezpe�ném míst� 
(jinde ne� vitrezoru).

P�íprava trezoru na první pou�ití
1    Demontujte vxechny puepravní xrouby. 

Najdete je na vnituní stranz dvíuek.
POZNÁMKA: V{robek my|e, ale 
nemusí b{t opatuen puepravním 
xroubem.

ProtipoQární trezor
D�kujeme, �e jste si pro ulo�ení v�ech sv�ch d�le�it�ch dokument� aicenností vybrali trezor Master Lock. 
Doufáme, |e vám tento v{robek zajistí klid sSvzdomím, |e jsou vaxe nejdyle|itzjxí vzci dobue chránzny. 

 Varování 
Varování ke zbraním
Tento v{robek není urven kSbezpevnému uchovávání vxech materiály. Puedmzty, 
jako jsou zbranz, v{buxniny, vznztlivé materiály aSléky, byste vStomto v{robku 
NEM~LI uchovávat.

 Varování 
NEUCHOVÁVEJTE uvnit� trezoru �ádné k�ehké p�edm�ty.
V{robky Master Lock nabízejí ochranu pued po|árem pomocí zvláxtní izolace 
sSvysoce vlhk{m obsahem. Pokrovilé trezory Master Lock jsou díky svému 
vzduchotzsnému uzavírání vodzodolné. VSdysledku toho se vSnich my|e 
nahromadit vlhkost. VStrezoru proto najdete balívek sSvysouxecím prostuedkem, 
kter{ byste mzli ponechat uvnitu. NELIKVIDUJTE JEJ. Slou|í kSpohlcování vlhkosti, 
která se my|e nahromadit uvnitu trezoru. Chcete-li zabránit nahromadzní 
vlhkosti, trezor nejménz jednou za dva t{dny otevuete.

Chcete-li vStrezoru uschovat kuehké puedmzty, jako jsou xperky sSfunkvními 
souvástmi, hodinky, známky nebo fotograee, doporuvujeme tyto puedmzty 
nejprve umístit do vzduchotzsného obalu.

POZNÁMKA: Spolevnost Master Lock neodpovídá za poxkození nebo znivení 
puedmzty umístzn{ch ve v{robku.

 Varování
Vitomto trezoru NEUCHOVÁVEJTE perly.
VSpuípadz po|áru hrozí poxkození perel pui mnohem ni|xích teplotách, ne| 
jaké stanovuje klasiekace UL (176S°C (350S°F)). Proto ve v{robku Master Lock 
NEUCHOVÁVEJTE perly.

 Varování
Neuchovávejte v trezoru po�íta�ové disky, audio- �i videokazety nebo 
negativy fotogranck�ch nlm�.
Tento v{robek není urven kSochranz povítavov{ch disky, disket, kazet, pásek, 
záznamov{ch médií se zvukem nebo videem aSnegativy fotograeck{ch elmy. 

 Varování
Varování: Trezor je pouze jednou ze sou�ástí celé ochrany.
Spolevnost Master Lock doporuvuje trezor umístit vSkomoue, vSkanceláui, ve sklepz, 
vSlo|nici nebo vSjiné místnosti, kde se vám to hodí, ale tak, aby nebyl lidem na ovích. 
Umístzní trezoru nemá vliv na jeho schopnost chránit cennosti uvnitu. 

 D�le�ité
VSpuípadz jak{chkoli problémy vi komplikaci sStrezorem nás neváhejte 
kontaktovat. �adu problémy lze rychle vyuexit vrácením v{robku. 
www.masterlock.eu/safes

KombinaRní mechanickP zámek
POZNÁMKA: 
•   Kombinaci (aip�ípadné klí�e) 

uchovávejte na bezpe�ném míst� 
(jinde ne� vitrezoru).

•   Kombinaci nelze zm�nit.

P�íprava trezoru na první pou�ití
1    Demontujte vxechny puepravní xrouby. 

Najdete je na vnituní stranz dvíuek.
POZNÁMKA: V{robek my|e, ale 
nemusí, b{t opatuen puepravním 
xroubem.

2    
M100TEST
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Vyhledejte kombinaci trezoru vSzadní 
vásti tohoto návodu kSpou|ití.

 

   VAROVÁNÍ: P�ed umíst�ním cenností do trezoru n�kolikrát ov��te, 
zda kombinace funguje.

Odemknutí trezoru
1    POUZE PRO DVOUKLÍ�OVÉ/

KOMBINOVANÉ ZÁMKY: Zasu}te klív 
do zámku, otovte jej do odemvené 
polohy aSvytáhnzte jej.

 Jedná se oSsekundární zpysob 
zamykání, nikoli oSnouzov{ klív.

2    Otovte víselník do polohy „0“ aSpoté 
jím otávejte doprava (ve smzru 
hodinov{ch ruvivek), a| tuikrát 
puejdete polohu „0“ aSdospzjete 
kSprvní víslici kombinace.

3    Otovte víselník doleva (proti smzru 
hodinov{ch ruvivek). Otovte víselník 
JEDNOU pues druhou víslici kombinace 
aSkdy| kStéto víslici dospzjete 
PODRUHÉ, zastavte otávení.

4    Otovte víselník doprava (ve smzru 
hodinov{ch ruvivek) aSzastavte jej na 
tuetí víslici kombinace.

5    Otovením kliky smzrem doly otevuete 
dvíuka. 

  Pokud máte vodzodoln{ trezor, my|e 
b{t pui tom potueba vyvinout menxí 
úsilí.
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2    A    Vysu}te puihrádku baterií zSboku 
klávesnice.

  B     Vlo|te 4Salkalické baterie AAA 
(nutno zakoupit samostatnz).

  Poznámka: Nepou|ívejte dobíjecí 
baterie ani jak{koli jin{ typ 
nealkalick{ch baterií. Nekombinujte 
staré a nové baterie. Nepou|ívejte 
kombinaci alkalick{ch aSstandardních 
baterií.

   C     Zasu}te puihrádku baterií zpzt do 
klávesnice.

3    
M100TEST

SN100TEST01*

12345

Vyhledejte 5víseln{ puednastaven{ kód 
vSzadní vásti tohoto návodu kSpou|ití.

  

   VAROVÁNÍ: P�ed umíst�ním cenností do trezoru n�kolikrát ov��te, 
zda kód funguje.

Odemknutí trezoru
1    POUZE PRO DVOUKLÍ�OVÉ/

KOMBINOVANÉ ZÁMKY: Zasu}te klív 
do zámku, otovte jej do odemvené 
polohy aSvytáhnzte jej.

 Jedná se oSsekundární zpysob 
zamykání, nikoli oSnouzov{ klív.

2    A    Zadejte 5víseln{ puednastaven{ 
kód, kter{ najdete vSzadní vásti 
tohoto návodu kSpou|ití.
Poznámka: P�i zadávání 
kombinace m��e b�t t�eba 
zvednout kliku.

  B   Správné zadání klíve oznamuje 
        svítící zelená kontrolka.   
        Máte 4Ssekundy na otovení  
        kliky aSodemvení trezoru.

3     Otovením kliky smzrem doly otevuete 
dvíuka.

  Pokud máte vodzodoln{ trezor,  
my|e b{t pui tom potueba vyvinout 
menxí úsilí.

POZNÁMKA: •  Pued odemvením trezoru je tueba kliku otovit zcela nahoru do 
vodorovné polohy.

 •  Pokud na kliku zatlavíte puílix, pohne se pouze klika aSxrouby 
zystanou na místz. VStakovém puípadz uslyxíte cvaknutí. 
NEZNEPOKOJUJTE SE. Tato funkce chrání xrouby pued poxkozením 
nadmzrn{m tlakem. VStéto situaci staví zatlavit opavn{m 
smzrem (nahoru), a| se kliky zacvaknou zpzt na místz, aSpoté 
otevuít trezor opakováním kroky 1w3.

 •  Po tuech po sobz jdoucích neúspzxn{ch zadáních kódu se trezor 
puepne do zpo|dzného re|imu. Puepnutí do zpo|dzného re|imu 
oznamuje blikající vervená kontrolka. Systém se na dvz minuty 
vypne. Chcete-li systém znovu zapnout, NEVYTAHUJTE baterie, 
jinak se doba, po kterou zystane trezor zapnut{, prodlou|í.

Uzamknutí trezoru
1    Zavuete dvíuka aSotovte klikou nahoru 

do vodorovné polohy. 

  USvodzodoln{ch trezory my|e b{t 
tueba pued otovením kliknou zatlavit 
na levou puední stranu dvíuek. 

2    POUZE PRO DVOUKLÍ�OVÉ/
ELEKTRONICKÉ ZÁMKY: Zasu}te 
klívSdo zámku, otovte jej do zamvené 
polohy aSvytáhnzte jej.  

   POZNÁMKA: Pokud je zuejmé, |e 
trezor nefunguje správnz, zkuste 
do nzj vlo|it NOVÉ alkalické baterie. 
Pokud to nepomy|e, obra�te se na 
zákaznické slu|by spolevnosti Master 
Lock. 

Informace oiprogramování
SStrezorem se pou|ívají tui kódy:

P�ednastaven� kód: 
Trezor lze V�DY odemknout pomocí tohoto 
5víselného kódu (najdete jej vSzadní vásti 
návodu kSpou|ití). Tento kód nelze odstranit.

U�ivatelsk� kód: 
5víseln{ programovateln{ kód, kter{ 
my|ete zmznit nebo odstranit.

Sekundární kód:
Druh{ 5víseln{ programovateln{ kód, 
kter{ my|ete zmznit nebo odstranit. 
Lze naprogramovat pouze po aktivaci 
u|ivatelského kódu.

POZNÁMKA:  •  Tlavítko „C“ slou|í kSvymazání zadání. My|ete je kdykoli 
pou|ít kSvymazání víslic aSnávratu do pohotovostního re|imu, 
pokud není aktivován zpo|dzn{ re|im (poS3 po sobz jdoucích 
nesprávn{ch zadáních).

 •  5víseln{ puednastaven{ kód nelze odstranit. My|ete vxak puidat 
dalxí kódy, puípadnz je odstranit.

Vitomto trezoru lze nastavit a� t�i kódy: jeden p�ednastaven� aidva 
dal�í programovatelné. 

Programování u�ivatelského kódu
Postup P�IDÁNÍ u�ivatelského kódu:

    1    Stisknzte tlavítko „P“.

    2    Zadejte 5víseln{ puednastaven{ kód, kter{ najdete vSzadní vásti návodu 
kSpou|ití. 

    3    Kontrolka zabliká zelenz aSbudete mít pzt sekund na zadání vlastního 
5víselného u|ivatelského kódu.

Postup ODSTRAN�NÍ u�ivatelského kódu:

    1    Stisknzte tlavítko „P“.

    2    Zadejte 5víseln{ puednastaven{ kód.

    3    Zadejte víslice 0,0,0,0,0.

POZNÁMKA:  •  Elektronick{ zámek odstranzní u|ivatelského kódu neoznámí. 
Chcete-li ovzuit, zda byl kód odstranzn, zkuste jej pou|ít.

  •  Zkouxky pui programování provádzjte, kdy| jsou dvíuka otevuená. 

Programování sekundárního kódu
Postup P�IDÁNÍ sekundárního kódu:

    1    Dvakrát stisknzte tlavítko „P“.

    2    Zadejte duíve naprogramovan{ 5víseln{ u|ivatelsk{ kód.

    3    Kontrolka zabliká zelenz aSbudete mít pzt sekund na zadání vlastního 
5víselného sekundárního kódu.

Postup ODSTRAN�NÍ sekundárního kódu:

    1    Dvakrát stisknzte tlavítko „P“.

    2    Zadejte 5víseln{ u|ivatelsk{ kód.

    3    Zadejte víslice 0,0,0,0,0.

POZNÁMKA:  •  Elektronick{ zámek odstranzní sekundárního kódu neoznámí. 
Chcete-li ovzuit, zda byl kód odstranzn, zkuste jej pou|ít.

Ovládání osv�tlení
Vámi zakoupen{ trezor my|e b{t vybaven osvztlením. Jedná se oSosvztlení LED 
sSdlouhou v{dr|í. Nzkteré trezory nejsou vybaveny osvztlením. 

Baterie napájející klávesnici napájejí také 
osvztlení. Pokud se osvztlení na trezoru 
nerozsvítí, vymz}te baterie. 

Osvztlení se rozsvítí po ka|dém zadání kódu 
aSzystane svítit po dobu 30Ssekund. Dobu 
svícení lze nastavit na 30Svi 60Ssekund, 
puípadnz my|ete osvztlení vypnout.

Postup vypnutí osv�tlení:

    1    Stisknzte tlavítko „0“.

    2    Stisknzte tlavítko „P“.

    3    Stisknzte tlavítko „3“.

Postup nastavení svícení po dobu 30isekund:

    1    Stisknzte tlavítko „0“.

    2    Stisknzte tlavítko „P“.

    3    Stisknzte tlavítko „4“.

Postup nastavení svícení po dobu 60isekund:

    1    Stisknzte tlavítko „0“.

    2    Stisknzte tlavítko „P“.

    3    Stisknzte tlavítko „5“.

POZNÁMKA:  •  Pokud nastavíte 60sekundovou dobu svícení, baterie se budou 
vybíjet rychleji.

Práce se zvukov�mi signály
Pouze pro programovateln� elektronick� zámek

Zvukové tóny klávesnice je mo|né zapnout vi vypnout. 

Postup vypnutí zvuku:

    1    Stisknzte tlavítko „O“.

    2    Stisknzte tlavítko „P“. 

    3    Stisknzte tlavítko „2“. 

Postup zapnutí zvuku:

    1    Stisknzte tlavítko „O“.

    2    Stisknzte tlavítko „P“. 

    3    Stisknzte tlavítko „1“.
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Pokyny kMpSiTroubování trezoru
(pouze pro vybrané modely)

 VAROVÁNÍ: V�robek nebude po p�i�roubování vod�odoln�. 
Vod�odolnost ov��ená organizací ETL platí jen tehdy, kdy� v�robek 
neníip�ipevn�n pomocí sady pro p�i�roubování.

Obsah sady pro p�i�roubování (pouze vybrané modely):

•  2Sxrouby se vtvercovou hlavou
•  2Spodlo|ky
•  2Shmo|dinky

Nástroje pot�ebné kip�i�roubování trezoru 
kipodlaze:

•  Vrtavka
•  Francouzsk{ klív
•  11 mm (7⁄ 16”) vrták w pro vrtání do trezoru
•  7,2 mm (9⁄ 32”) vrták w pro vrtání do duevzné podlahy
•  9,5 mm (3 ⁄ 8”) vrták w pro vrtání do dlá|dzné podlahy

 VAROVÁNÍ:  • NEVRTEJTE vi�ádném míst� uvnit� trezoru. 
• NEVRTEJTE skrz st�ny.

1    Polo|te trezor na pravou stranu (závzsy dvíuek vodorovnz sSpodlahou).

2   

F

 Odemknzte trezor aSotevuete dvíuka. 
Vyhledejte dva dylky na no|kách 
vSprotilehl{ch rozích na spodní stranz 
trezoru. Pomocí 11 mm (7⁄ 16”) vrtáku 
vyvrtejte otvor skrz jednotlivé dylky 
kolmo ke spodní stranz trezoru. 
NEVRTEJTE vS|ádném místz uvnitu trezoru.

3    Puevra�te trezor do vzpuímené polohy, umístzte jej na po|adované místo 
aSotevuete dvíuka.

4   

F

 Pomocí xroubu nebo tu|ky udzlejte znavky na 
podlaze skrz vyvrtané otvory.

5    Odsu}te trezor stranou, abyste získali puístup kSvyznaven{m místym 
proSvrtání. 

6    Vyvrtejte otvory vSpodlaze:

F

 A    Duevzná podlaha: Pomocí 7,2 mm (9⁄ 32”) 
vrtáku vyvrtejte vSka|dém vyznaveném 
místzSotvor oShloubce 64Smm (2-1⁄ 2”). 

 B    Dlá|dzná podlaha: Pomocí 9,5 mm (3 ⁄ 8”) 
vrtáku vyvrtejte vSka|dém vyznaveném místz 
otvor oShloubce 64Smm (2-1⁄ 2”). Zasu}te do 
ka|dého otvoru hmo|dinku.

7    Vra�te trezor na po|adované místo aSzarovnejte otvory vStrezoru sSotvory 
vSpodlaze.

8    Postup upevnzní trezoru:

F

 A    Duevzná podlaha: Protáhnzte jednotlivé 
xrouby se vtvercovou hlavou skrz podlo|ku 
aSpoté otvorem vStrezoru do otvoru vSpodlaze. 
Utáhnzte je pomocí francouzského klíve. 

F

 B    Dlá|dzná podlaha: Protáhnzte jednotlivé 
xrouby se vtvercovou hlavou skrz podlo|ku 
aSpoté otvorem vStrezoru do hmo|dinky. 
Utáhnzte je pomocí francouzského klíve. 
Zasu}te hmo|dinky do otvory vSpodlaze. 

POZNÁMKA:  •  Trezor byste nemzli montovat do zdi, proto|e byste tím omezili 
jeho ohnivzdornost. Otvory vrtejte jenom skrz no|ky. Nevrtejte 
otvory skrz zadní stznu nebo boky. 

  •   Montá| aSdemontá| v{robku provádí zákazník v{hradnz na 
vlastní náklady. 

 •  Spolevnost Master Lock neodpovídá za náklady spojené 
sSnutností v{mzny v{robku.

UeTení problémV

PROBLÉM: P�Í�INA: �E�ENÍ: 
Dvíuka nelze zamknout. 1. Puepravní xroub je na místz.

2. VSzavuení dveuí brání nzjaká pueká|ka.

3. Nesprávné puixroubování.

1.  Demontujte xroub na vnituní stranz dveuí.

2.  Vyjmzte zStrezoru vxechny puedmzty aSpuísluxenství. 
PokudStím problém vyuexíte, vra�te puísluxenství na své 
místoSaSuspouádejte puedmzty tak, aby se vexly aSnepueká|ely 
vSzavírání.

Klika není pui zamykání trezoru ve 
vodorovné poloze.

Aktivoval se spojkov{ mechanismus. Otovte klikou smzrem nahoru nebo doly, a| se zacvakne ve 
vodorovné poloze.

Nelze otevuít dvíuka po pou|ití 
kombinace nebo elektronického 
kódu.

1.  Dvíuka trezoru vybavené vodzodoln{m tzsnzním se 
mohou zpovátku otevírat ztz|ka.

2.  Zámek na klív je vSzamvené poloze (pouze vybrané 
modely).

1.  Uchopte kliku, zadejte kód nebo vytovte kombinaci aSpoté za 
kliku zatáhnzte doly.

2.  Pokud je trezor vybaven zámkem na klív, puísluxn{ klív je tueba 
otovit do odemvené polohy (pouze vybrané modely).

�íselník se neotáví. 1. Puepravní xroub je stále na místz.

2. Zamykací xrouby nejsou zcela vysunuté.

1. Demontujte xroub na vnituní stranz dveuí.

2. Ovzute, zda je klika ve vodorovné poloze.

�ervená kontrolka tuikrát blikne 
aSozvou se tui pípnutí.

Byl zadán nesprávn{ kód. Ovzute kód aSzadejte jej znovu. Pokud zadan{ programovateln{ 
kód nefunguje, pou|ijte puednastaven{ kód. Pokud uspzjete, 
pueprogramujte programovateln{ kód.

�ervená kontrolka pztkrát blikne 
aSozve se pzt pípnutí.

SChyba komunikace klávesnice. Navxtivte stránky masterlock.eu/safes.

�ervená kontrolka jednou blikne  
a ozve se jedno pípnutí.

Programovací tlavítko bylo stisknuto mimo sekvenci.

-nebo-

Mezi stisknutími tlavítek uplynulo více ne| 5Ssekund.

Zavnzte znovu.

Bliká vervená kontrolka. Byl tuikrát zadán nesprávn{ kód aSsystém se puepnul do 
zpo|dzného re|imu. 

Vyvkejte dvz minuty aSzavnzte znovu.

Svítí |lutá kontrolka. Baterie jsou témzu vybité nebo jsou nesprávného typu. Vlo|te nové alkalické baterie.

Registrace
masterlock.eu/safes

Pokud si zakoupen{ v{robek Master Lock zaregistrujete, budete moci snadno 
získat zpzt zapomenuté kódy vi kombinace, puípadnz objednat náhradu za 
ztracené klíve. Registrací také získáte puístup kSnejlepxí zákaznické podpoue, 
pokud budete mít jakékoli dotazy nebo obavy ohlednz zakoupeného v{robku 
Master Lock. Díky registraci v{robku Master Lock si také zajistíte, |e vSpuípadz 
po|áru obdr|íte náhradní trezor (pokud vlastníte pyvodní doklady oSnákupu).

DoQivotní záruka vPmWny 
poMpoQáru
VSpuípadz po|áru se v{robek Master Lock trvale zamkne aSbude jej nutné otevuít 
jedinz pávením. VStakové situaci vám spolevnost Master Lock zdarma zaxle 
náhradní v{robek. Pokud chce pyvodní vlastník získat nárok na záruku v{mzny 
po po|áru, je nutné v{robek zaregistrovat na stránkách masterlock.eu/safes.

ChtWli byste se na nWco zeptat?
VSpuípadz jak{chkoli dotazy t{kajících se trezoru Master Lock navxtivte naxe 
webové stránky masterlock.eu/safes.




