
Dekodér Little Black Box 
Obsah setu 

▪ dekodér Little Black Box 

▪ SG modul 

▪ LG modul 

▪ baterie 

 

Krok 1: Připojte baterii k zařízení. 

Během několika sekund by se mělo zařízení zapnout a zažádat o 

bezpečnostní kód. Zavolejte pro získání továrního bezpečnostního kódu. 

Krok 2: Zadejte kód a stiskněte tlačítko Hotovo (Done). 

Dole na obrazovce vidíte počet použití, sériové číslo a napětí baterie. 

Sledováním počtu použití zajistíte, že si vaše zařízení nikdo „nepůjčuje“. 

UPOZORNĚNÍ: Napětí baterie by ideálně mělo být vyšší než 10 V. Zařízení 

dokáže zámky dekódovat i při nižším napětí, ale nemusí již být schopné 

zámek odemknout. 



Po zadání bezpečenostního kódu by se měla objevit tato obrazovka vpravo. 

Krok 3: Stiskněte Nastavit heslo (Set Passcode) pro změnu 

bezpečnostního kódu. 

Budete požádáni o vložení nového kódu a jeho potvrzení (vložení ještě 

jednou). Kód musí mít alespoň šest číslic. 

V setu najdete dva plug-in modely. Jeden je pro zámky S&G 6120, druhý 

pro zámky LaGard Basic nebo 33E, Safegard 3600, 3650 a LGCombo. Zámky 

LaGard vyrobené po 31. 12. 2013 mají odlišný design a nelze je otevřít 

pomocí tohoto dekodéru. 

Krok 4: Pro otevření zámku postupujte následovně: 

▪ Odstraňte z trezoru klávesnici, abyste získali přístup k 4pinovému 

kabelu vedoucímu z klávesnice. 

▪ Připojte kabel zámku k modulu plug-in. 

▪ Připojte modul plug-in k dekodéru Little Black Box. 

Zatímco dekodér získává data ze zámku, měla by se objevit obrazovka vlevo. 

 

 

Poté, co byla data získána, budou analyzována. 

Tento cyklus získávání a analýzy dat proběhne 

několikrát. Celý proces trvá přibližně 15 minut. 

Pokud byl zámek úspěšně dekódován, bude 

resetován. 

 

 

 

Po resetování se zobrazí nový kód. Nejedná se o kód, 

který byl u zámku nastaven původně. 

 

 

  



DŮLEŽITÉ informace k zámkům LaGard: 

Pro zámky LaGard 33E, Safegard 3600, 3650 mohou být zobrazena následující nastavení: MANAGER 

(manažer může přidat druhého uživatele), OVERRIDE (podřízený může změnit časovou prodlevu), 

DUAL (k otevření jsou potřeba oba kódy), ALARM (tichý alarm), REMOTE (vzdálené přenastavení). Při 

režimu DUAL jsou zobrazeny oba kódy – hlavní a vedlejší. Pro více informací si přečtěte manuál k 33E, 

Safegard 3600, 3650. 

DŮLEŽITÉ informace k zámkům S&G: 

Pro zámky S&G 6120 se zobrazí hlavní resetovací kódy (Master reset codes – MRC), pokud existují. 

Pro alespoň jednu z číslic resetovacího kódu je nutné stisknout tlačítka 0 a 1 zároveň. Pro více 

informací si přečtěte manuál S&G 6120. Pro zadání hlavního resetovacího kódu je nutná klávesnice 

S&G. 

Jak poznat, že máte zámek S&G 6120: 

Stiskněte * 8 #    a poslouchejte, jestli uslyšíte odpověď zámku. 

Pokud neslyšíte žádnou odpověď, jedno pípnutí (nízký tón) nebo 2 pípnutí (nízký tón), jde o zámek 

6120. 

Krok 5: Zadejte kód. 

Pro zadání kódu klepněte kamkoliv na obrazovku. Kód se zadá a 

během pár sekund by se měl zámek otevřít, pokud mechanická část 

zámku funguje správně. 

Pokud je nastavena bezpečnostní časová prodleva: Po klepnutí na 

obrazovku se ukáže obrazovka prodlevy a zbývající čas. Po uplynutí 

času se zobrazí kombinace a zámek se otevře. Budete muset otočit 

madlem, až Little Black Box nahláší, že je zámek otevřený, a nebo 

budete muset zadat kombinaci znovu a znovu počkat, až uplyne 

bezpečnostní prodleva. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zaznamenejte si kombinaci před tím, než 

modul odpojíte od Little Black Boxu. 

Krok 6: Odpojení Little Black Boxu – VELMI DŮLEŽITÉ! 

▪ Odpojte plug-in modul od dekodéru Little Black Box 

▪ Odpojte baterii od dekodéru Little Black Box 

Je důležité neodpojovat baterii, zatímo je zámek ještě připojený 

k dekodéru. Některé zámky mají vnitřní záložní baterii, která by 

automaticky začala napájet dekodér! 

 

  



Tipy 

Toto je precizní nástroj, který provádí velmi přesná měření. Může tak být snadno ovlivněn rušením 

z blízkých elektronických zařízení. Zvláště kompaktní fluorescenční lampy mohou narušovat 

schopnost dekódovat zámky. 

Nevystavujte zařízení statické elektřině. 

Zařízení lze používat s dobíjecími bateriemi. Protože mají nižší napětí, zařízení upozorní na nízký stav 

baterie, avšak bude stále správně fungovat. Doporučujeme používat nové typy baterií, které si udržují 

napětí i při ročním skladování. 

Zařízení stále může dekódovat zámky, pokud napětí baterie klesne až na 7 V, avšak takový postup 

nedoporučujeme. Nízké napětí nemusí být dostatečné pro mechanické odemčení zámku. Navíc 

baterie již příliš dlouho nevydrží. 

Některé zámky LaGard mohou být připojeny k záložní baterii. Pokud dekodér připojíte k takovému 

zámku bez baterie připojené k dekodéru, potom bude dekodér napájený baterií zámku. Takové 

použití se nedoporučuje a může zařízení poškodit. 


