
Dvere SECURIDO 
     Vážený zákazník, 
ďakujeme za prejavenú dôveru a zakúpenie dverí SECURIDO. Veríme, že tieto dvere naplnia všetky 
Vaše očakávania. Venujte prosím pozornosť týmto riadkom a oboznámte sa so všetkými výhodami, 
ktoré majú Vaše nové dvere. 
 
Celoobvodové tesnenie 
     Dvere sú vybavené celoobvodovým tesnením, ktoré zabezpečuje zvýšenú tepelnú a zvukovú 
izoláciu. Toto tesnenie vypĺňa škáru medzi zárubňou a dverovým krídlom. Preto je potrebné pri 
odomykaní dverí z vonkajšej strany jednou rukou pritiahnúť guľu k sebe a druhou rukou otočiť kľúčom. 
 
Anti panic 
     Tento systém zabezpečí otvorenie dverí z vnútornej strany aj bez kľúča, jednoduchým stlačením 
kľučky nadol, aj keď sú dvere zamknuté na 2x. Rovnako je možné dvere uzamknúť z vnútra bez kľúča, 
zatlačením kľučky smerom nahor. Doporučujeme, aby ste nikdy nezamykali dvere z vnútra 
kľúčom a ani do dverí z vnútornej strany nikdy kľúč nedávali!  Ak sa Vám pribuchnú dvere a vy 
budete mať kľúč z vnútornej strany a nemáte obojstrannú vložku (EVVA BSZ) – je potrebné volaľ pre 
núdzové otvorenie dverí. Anti panic systém je možné deaktivovať – zamknite kľúčom na 2x a potom 
ešte potočte kľúčom, pokiaľ nebudete počuť cvaknutie. Dvere bude potom možné otvoriť iba 
kľúčom !!! Po otvorení dverí bude anti panic systém opäť aktívny. 
 
Bezpečnostná vložka a kľúče 
     Dvere sú vybavené vložkou, ktorá obsahuje 2 kusy montážnych kľúčov. Montážnici Vám odovzdajú 
dvere s montážnymi kľúčmi, ktoré sú na odskúšanie dverí a predvedenie. Štandardné kľúče Vám 
odovzdajú v zabalenom puzdre, ktoré si rozbalíte po ich odchode. Po prvom použití štandardného 
kľúča sa prekóduje vložka a dvere už nebude možné otvoriť montážnymi kľúčmi !!! 
Doporučujeme, aby ste uložili jeden kľúč u dôveryhodnej osoby, pre prípad núdze. 
 
Samostatný uzamykací bod (závisí od typu kovania) 
     Vaše nové dvere majú špeciálne uzamykanie z vnútornej strany – otočný gombík pod zámkovou 
vložkou. Pri uzamknutí tohto bodu, nieje možné otvoriť dvere z vonkajšej strany ani s použitím 
kľúča !!! Z vnútornej strany sa dvere odomknú zatlačením kľučky, alebo tým istým otočným 
gombíkom. Toto uzamykanie je možné mechanicky znefunkčniť na žiadosť zákazníka. Môže to 
predstavovať riziko pri starších ľuďoch alebo malých deťoch.  
 
Celoobvodové uzamykanie 
     Dvere SECURIDO sa zamykajú pomocou 9 uzamykacích bodov + 1 samostatný uzamykací bod 
ovládaný otočným gombíkom + jazýček. Celkovo sa teda jedná o 11 pohyblivých uzamykateľných 
bodov a 3 pevné – pánty. Venujte prosím pozornosť prahovej časti, ktorá obsahuje otvor pre 
uzamykací bod. Tento otvor je potrebné udržiavať, aby nedošlo k jeho upchatiu, čo môže mať 
za následok znefunkčnenie uzamykacieho systému !!! 
 

Mazanie 
     Uzamykací systém je potrebné mazať aspoň 1x ročne. Mazať je potrbné všetky pohyblivé časti – 
t.j. všetky výsuvné body a pánty. Na mazanie doporučujeme použiť olej Ballistol. 
 

 

     V núdzovom prípade volajte prosím priamo výrobcu dverí SECURIDO na hotline : 

0905308034, 0905242424 
 



dvere pri príchode domov odomknete z vonkajšej strany iba 
pomocou kľúča

dvere sa otvárajú smerom dovnútra bytu

ANTI-PANIC Systém - dvere po príchode domov uzamknete 
z vnútornej strany pomocou kľučky – tzv. ANTIPANIC 
systém, kedy je odomykanie a zamykanie dverí z vnútornej 
strany ovládané pomocou kľučky,(pohybom kľučky hore 
uzamknete všetkých deväť bodov a pohybom kľučky dole 
ich zase odomknete). Nikdy nevkladajte kľúč z vnútornej 
strany do zámku. Je to prevencia proti vymknutiu, takže 
vložka je stále priechodná (voľna) a Vy náhradným kľúčom, 
ktorý máte bezpečne uložený u vierohodného človeka, dvere 
odomknete.

Návod na používanie dverí 

V prípade technickej závady alebo akýchkoľvek otázok prosím 
kontaktujte svojho predajcu, alebo info linku  0905 242424 - nonstop

Deaktivácia ANTIPANICU – pokiaľ sú v rodine malé deti ale-
bo veľké domáce zvieratá, je možné ANTIPANIC deaktivovať 
spôsobom, že z vnútornej alebo z vonkajšej strany dverí 
uzamknete kľúčom na dva a pol obrátky kľúča v zámke. Po 
tomto úkone nebude možné odomknúť pohybom kľučky 
dole. 

Poistka – dvere SECURIDO sú opatrené samostatným 
prídavným zámkom, ktorý je absolútne nezávislý na celom 
bezpečnostnom systéme dverí. Je ho možné ovládať iba 
z vnútornej strany dverí, otočením západky. Po otočení 
západky sa vysunie jeden bezpečnostný bod. Takto uzam-
knuté dvere nie je možné z vonkajšej strany otvoriť kľúčom. 
V prípade, že sú v rodine malé deti alebo seniori, náš technik 
pri montáži odporučí túto poistku deaktivovať. Je možné ju 
neskôr kedykoľvek uviesť  naspäť do prevádzky.

POZOR: Pri každom 
odchode nezabudnite 
dvere uzamknúť. dávajte 
Pozor na stratu kľúčov.
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