
RottnerUNLOCK 

!!UPOZORNENIE!! P r e d pripojením k nového bluetooth zámku alebo vykonaním zmien si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Za funkčné
škody spôsobené nesprávnou obsluhou, použitím sily alebo nesprávnou manipuláciou neručíme, rovnako ani za vecné, alebo majetkové škody
spôsobené napríklad nesprávnym uzamknutím zámku alebo nesprávnou obsluhou skrine na zbrane. 

!!DȎLEŽITÉ!!
Spolu s trezorom sa dodávajú dva (2) individuálne kľúče pre mechanické núdzové otváranie. Starostlivo ich uschovajte (NIE v trezore), pretože z
bezpečnostných dôvodov nie je možné na základe príslušných čísel (výrobné alebo sériové čísla) vyrobiť ďalšie alebo náhradné kľúče. Ak sa trezor
nedá otvoriť pomocou bluetooth zámku (vybité batérie) alebo ak nemáte k dispozícii ani jeden z dvoch dodaných kľúčov pre mechanické núdzové
otváranie, musí sa trezor otvoriť násilím. Odporúčame vám používať iba vysoko kvalitné batérie (napr. VARTA Longlife Power), aby váš bluetooth
zámok zaručene fungoval. 
Súčasťou dodávky sú aj dva (2) individuálne QR kódy určené pre bluetooth zámok, ktoré taktiež starostlivo uschovajte. 
V aplikácii „RottnerUNLOCK“ je z výroby prednastavené heslo 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0. Odporúčame Vám po nainštalovaní bluetooth zámku toto heslo z
bezpečnostných dôvodov okamžite zmeniť na vaše osobné 6-miestne heslo (pozri návod na obsluhu „ZMENA HESLA“). 

PRVÉ OTVORENIE
1. Odoberte kryt zámku pre núdzové otváranie na vašom trezore.
2. Vložte jeden z dvoch dodaných kľúčov pre mechanické núdzové otváranie.
3. Otáčajte kľúčom pre núdzové otváranie v smere hodinových ručičiek až na doraz.
4. Otočte/zatlačte rukoväť až na doraz a otvorte dvierka.
5. Otočte kľúč pre núdzové otváranie späť do východiskovej polohy a vytiahnite ho.
6. Otvorte kryt priehradky na batérie na vnútornej strane dvierok.
7. Vložte dve [2] 1,5 voltové batérie typu „AA“. Dbajte na správnu polohu batérií, aby ste predišli poškodeniu

elektroniky.
8. Zatvorte priehradku na batérie.

NAINŠTALOVANIE APLIKÁCIE/UVEDENIE TREZORA DO PREVÁDZKY
1) Stiahnite  si  aplikáciu  „RottnerUNLOCK“  z  obchodu  Google  Playstore  (pre  android)  alebo  z  APP  Store

(pre IOS) a nainštalujte ju.

2) Otvorte aplikáciu „RottnerUNLOCK“.

Kliknite na tlačidlo „ + “ na pripojenie bluetooth zámku.



Vyberte príslušný bluetooth zámok.

Kliknite na „Skenovať“.

Naskenujte QR kód nachádzajúci sa na kryte priehradky na batérie. 



Priraďte vybratému bluetooth zámku pod položkou „Názov“ príslušný názov (napr. Vzorový trezor) 

Zadajte heslo prednastavené z výroby (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).
Potvrďte zadané heslo prednastavené z výroby (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) 
!!UPOZORNENIE!! Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame zmeniť si prednastavené heslo čo najskôr na vaše 
osobné 6-miestne heslo.

V položke „Úroveň zabezpečenia“ zvoľte pre príslušný bluetooth zámok požadovaný spôsob otvorenia zámku.
- Heslo  : Bluetooth zámok sa otvorí otvorením aplikácie „RottnerUNLOCK“ zadaním 

prednastaveného hesla.
- Jeden klik  : Bluetooth zámok sa otvorí otvorením aplikácie „RottnerUNLOCK“ stlačením               

tlačidla „  “.
- Odtlačok prsta  : Bluetooth zámok sa otvorí otvorením aplikácie „RottnerUNLOCK“ pomocou odtlačku 

prsta.
- Okolie  : Bluetooth zámok sa otvorí otvorením aplikácie „RottnerUNLOCK“ tým, že sa mobilný 

telefón nachádza v okruhu maximálne 2 metrov.



Na úvodnú obrazovku môžete pridať odkaz na váš bluetooth zámok.

Vykonané nastavenia uložte kliknutím na tlačidlo .

ZMENA HESLA

Otvorte aplikáciu „RottnerUNLOCK“.

Vyberte kľúč, pre ktorý chcete zmeniť heslo.



Kliknite na symbol .

Kliknite na „ZMENIŤ HESLO“.



 V položke „Súčasné heslo“ zadajte aktuálne platné heslo (z výroby prednastavené heslo je 0-0-0-0-0-0).
 V položke „Nové heslo“ zadajte Vami zvolené 6-miestne heslo.
 V položke „Potvrdiť nové heslo“ zopakujte Vami zvolené heslo.
 Kliknutím na „ZMENIŤ HESLO“ potvrdíte uloženie nového hesla.

Zobrazí sa hlásenie „Heslo bolo úspešne zmenené“.



PRIDELENIE ĎALŠÍCH PRÍSTUPOVÝCH PRÁV PRE TREZOR

1) Stiahnite si aplikáciu „RottnerUNLOCK“ z obchodu Google Playstore (pre android) alebo z APP Store (pre 
IOS) a nainštalujte ju.

2) Otvorte aplikáciu „RottnerUNLOCK“.

Kliknite na tlačidlo „ + “na pripojenie bluetooth zámku.

Vyberte príslušný bluetooth zámok.



Kliknite na „Skenovať“.

Naskenujte QR kód nachádzajúci sa na kryte priehradky na batérie. 



Zadajte aktuálne heslo (heslo prednastavené z výroby je 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).
Potvrďte zadané heslo (heslo prednastavené z výroby je 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0). 
V položke „Úroveň zabezpečenia“ zvoľte pre príslušný bluetooth zámok požadovaný spôsob otvorenia zámku.

- Heslo  : Bluetooth zámok sa otvorí otvorením aplikácie „RottnerUNLOCK“ zadaním 
prednastaveného hesla.

- Jeden klik  : Bluetooth zámok sa otvorí otvorením aplikácie „RottnerUNLOCK“ stlačením               

tlačidla „  „ .
- Odtlačok prsta  : Bluetooth zámok sa otvorí otvorením aplikácie „RottnerUNLOCK“ pomocou odtlačku 

prsta.
- Okolie  : Bluetooth zámok sa otvorí otvorením aplikácie „RottnerUNLOCK“ tým, že sa mobilný 

telefón nachádza v okruhu maximálne 2 metrov.

Na úvodnú obrazovku môžete pridať odkaz na váš bluetooth zámok.

Vykonané nastavenia uložte kliknutím na tlačidlo .



OTVORENIE TREZORA POMOCOU APLIKÁCIE – NAPRÍKLAD: Otvorenie spôsobom „Jeden klik“

Otvorte aplikáciu „RottnerUNLOCK“.

Vyberte kľúč, ktorý chcete otvoriť.

Kliknite na symbol .



Zámok sa odomkne – Otočte/zatlačte rukoväť vášho trezora až na doraz. 

OTVORENIE TREZORA POMOCOU ODKAZU

Kliknite na odkaz pre príslušný trezor. 



Vytvorí sa automatické prepojenie s elektronickým zámkom a zámok sa odomkne.
Pre otvorenie vášho trezora otočte/zatlačte rukoväť až na doraz.

ZAMKNUTIE TREZORA

Zatvorte dvierka a otočte/zatlačte rukoväť až na doraz.
Uistite sa, že je Váš trezor správne uzamknutý.

MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE
V prípade, že sa vybijú batérie, alebo ak nie je možné otvoriť trezor elektronicky, postupujte nasledovne: 

1. Odoberte kryt zámku pre núdzového otváranie na vašom trezore.
2. Vložte jeden z dvoch dodaných kľúčov pre mechanické núdzové otváranie.
3. Otáčajte kľúčom pre núdzové otváranie v smere hodinových ručičiek až na doraz.
4. Otočte/zatlačte rukoväť až na doraz a otvorte dvierka.
5. Otočte kľúč pre núdzové otváranie späť do východiskovej polohy a vytiahnite ho.

VÝMENA BATÉRIÍ
1. Otvorte kryt priehradky na batérie na vnútornej strane dvierok.
2. Vyberte vložené batérie.
3. Vložte dve [2] vysoko kvalitné 1,5 voltové batérie typu „AA“. 
4. Dbajte na správnu polohu batérií, aby ste predišli poškodeniu elektroniky.

POZNÁMKA:

Používanie nealkalických batérií SA NEODPORÚČA.


