
RottnerUNLOCK  
 

!!POZOR!! Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, d ř í v e   než připojíte nový bluetooth zámek nebo budete chtít provést změny. Neneseme 
žádnou odpovědnost ani za poruchy funkce způsobené nesprávnou obsluhou, příp. použitím násilí nebo neodbornou obsluhou, ani za věcné škody 
nebo škody na majetku, které jsou způsobeny např. nesprávným uzavřením nebo použitím trezoru na zbraně. 
 
!!DŮLEŽITÉ!! 
K vašemu trezoru se dodávají dva (2) ks individuálních klíčů pro nouzové otevření. Uschovejte je starostlivě (NE u trezoru), protože 
z bezpečnostních důvodů nelze na základě čísel (výrobní nebo sériová čísla) zhotovit žádné dodatečné nebo náhradní klíče. Jestliže otevření 
pomocí bluetooth zámku není možné (vybité baterie) a nemáte už k dispozici ani jeden z dodaných klíčů pro nouzové otevření, musíte trezor otevřít 
násilím. 
Doporučujeme vám používat výhradně kvalitní baterie (např. VARTA Longlife Power), aby byla zaručena funkce bluetooth zámku. 
K dodávce jsou připojeny dva (2) ks individuálního QR kódu pro bluetooth zámek, pečlivě je uschovejte.  
V aplikaci „RottnerUNLOCK“ je ze závodu nastaveno heslo 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0, doporučujeme vám po instalaci bluetooth zámku toto heslo 
z bezpečnostních důvodů okamžitě změnit na vaše osobní šestimístné heslo (viz návod k obsluze „ZMĚNA HESLA“).  
 

PRVNÍ OTEVŘENÍ 
1. Odstraňte kryt zámku pro nouzové otevření na trezoru. 
2. Zasuňte jeden z obou spolu s trezorem dodaných klíčů pro nouzové otevření. 
3. Otočte klíč pro nouzové otevření ve směru hodinových ručiček až na doraz. 
4. Otočte / Posuňte otvírací rukojeť až na doraz a otevřete dveře. 
5. Otočte klíč pro nouzové otevření zpět do výchozí polohy a vytáhněte ho. 
6. Odstraňte kryt přihrádky na baterie na vnitřní straně dveří. 
7. Vložte dvě [2] 1,5V baterie typu „AA“. Dodržte správné pólování baterií, abyste zabránili poškození 

elektroniky. 
8. Uzavřete přihrádku na baterie. 

 

INSTALACE APLIKACE / UVEDENÍ TREZORU DO PROVOZU 
1) Stáhněte si aplikaci „RottnerUNLOCK“ z Google Playstore (Android) nebo aplikaci APP Store (IOS) 

a nainstalujte ji. 
 

2) Otevřete aplikaci „RottnerUNLOCK“ 
 

 
 

 
 

Stiskněte tlačítko „+“ pro připojení bluetooth zámku. 
 



 
Vyberte odpovídající bluetooth zámek. 
 

 
Stiskněte „Skenovat“. 
 
 

 
 
Naskenujte QR kód na krytu přihrádky na baterie.  
 
 



 
Vložte název vybraného bluetooth zámku v části „Název“ (např. VzorTrezor)  
 
Zadejte heslo nastavené ve výrobě (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0). 
Potvrďte heslo nastavené ve výrobě (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0)!! POZOR!! Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, 
abyste heslo nastavené ve výrobě změnili co nejrychleji na osobní šestimístné heslo. 
 
V bodě „Stupeň bezpečnosti" vyberte pro bluetooth zámek požadovaný způsob otevření. 

- Heslo:  Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, že 
se vloží předtím zadané heslo. 

- OneKlick:  Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, že 

se stiskne tlačítko „ “. 
- Otisk prstu:  Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ pomocí 

otisku prstu. 
- Prostředí:  Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, se 

v okruhu ne větším než 2 m nachází mobilní telefon. 
 
 



 
 
Nyní můžete na úvodní obrazovku přidat propojení pro bluetooth zámek. 
 

Provedená nastavení uložte stisknutím tlačítka . 

 
 

ZMĚNA HESLA 
 
Otevřete aplikaci „RottnerUNLOCK“ 
 

 
Vyberte si zámek, u něhož se má změnit heslo. 



 

 

Stiskněte  
 
Stiskněte „ZMĚNIT HESLO“ 

 
 
 



 
 V položce „Staré heslo“ vložte aktuálně platné heslo (při expedici 0-0-0-0-0-0). 

 Vložte vámi vybrané šestimístné „Nové heslo“. 
 Vámi nově vybrané heslo zopakujte v položce „Potvrdit nové heslo“. 
 Nyní stiskněte „ZMĚNIT HESLO“. Tím potvrdíte svoje nové heslo. 

 
 
Zobrazí se „Heslo úspěšně změněno“. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ZADÁNÍ DALŠÍCH OPRÁVNĚNÍ PRO PŘÍSTUP DO TREZORU 
 

1) Stáhněte si aplikaci „RottnerUNLOCK“ z Google Playstore (Android) nebo aplikaci APP Store (IOS) 
a nainstalujte ji. 

2) Otevřete aplikaci „RottnerUNLOCK“ 

 
Stiskněte tlačítko „+“ pro připojení bluetooth zámku. 
 

 
Vyberte odpovídající bluetooth zámek. 
 



 
Stiskněte „Skenovat“. 
 
 

 
 
Naskenujte QR kód na krytu přihrádky na baterie.  
 
 



 
Zadejte aktuální heslo (nastavení z výroby 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0). 
Potvrďte heslo (nastavení z výroby 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).  
V bodě „Stupeň bezpečnosti“ vyberte způsob otevření, který si pro bluetooth přejete. 

- Heslo:  Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, že 
se vloží předtím zadané heslo. 

- OneKlick:  Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, že 

se stiskne tlačítko „ “. 
- Otisk prstu:  Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ pomocí 

otisku prstu. 
- Prostředí:  Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, se 

v okruhu ne větším než 2 m nachází mobilní telefon. 
 
 

 
Nyní můžete na úvodní obrazovku přidat propojení pro bluetooth zámek. 
 

Provedená nastavení uložte stisknutím tlačítka . 



 

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ APLIKACE – PŘÍKLAD: Otevřete pomocí „One Klick“ 
 
Otevřete aplikaci „RottnerUNLOCK“ 
 

 
Vyberte zámek, který chcete otevřít. 
 
 

 

Stiskněte . 
 



 
Zámek je nyní odblokovaný. - Nyní otočte / posuňte otočnou rukojeť svého trezoru až na doraz.  
 

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ SHORTCUT 

 

 
Stiskněte shortcut příslušného trezoru.  
 



 
Spojení s elektronickým zámkem se vytvoří a odblokuje automaticky. 
Nyní otočte / posuňte otočnou rukojeť až na doraz, abyste trezor otevřeli. 
 

UZAVŘENÍ TREZORU 

 
Zavřete dveře a otočte / posuňte otvírací rukojeť až na doraz. 
Ujistěte se, že trezor je správně uzavřený. 
 

MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ 
Pokud by byly baterie vybité nebo by nebylo možné elektronické otevření, postupujte takto:  

1. Odstraňte kryt zámku pro nouzové otevření na trezoru. 
2. Zasuňte jeden z obou spolu s trezorem dodaných klíčů pro nouzové otevření. 
3. Otočte klíč pro nouzové otevření ve směru hodinových ručiček až na doraz. 
4. Otočte / Posuňte otvírací rukojeť až na doraz a otevřete dveře. 
5. Otočte klíč pro nouzové otevření zpět do výchozí polohy a vytáhněte ho. 

 

VÝMĚNA BATERIE 
1. Otevřete přihrádku na baterie na vnitřní straně dveří. 
2. Vyjměte vložené baterie. 
3. Vložte dva [2] ks kvalitních 1,5V baterií.  
4. Dodržte správné pólování baterií, abyste zabránili poškození elektroniky. 

UPOZORNĚNÍ: 
Nedoporučujeme použití alkalických baterií. 
 


