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- Tarczę cyfrową należy przekręcać dokładnie płynnie i powoli. 

- Do wpisywania kodu podczas otwierania zamka należy używać wskaźnika otwarcia „A”.  

Do zmiany  kodu służy wskaźnik zmiany kodu „B”. 

- Wprowadzając kod, przy ostatnim obrocie tarczę należy zatrzymać dokładnie w miejscu, w którym 

numer 

pokrywa się idealnie ze wskaźnikiem otwarcia. Jeśli pokrętło zostało przekręcone za daleko, nie 

można 

poprawić kodu obracając je w odwrotnym kierunku. 

- W przypadku pomyłki należy od nowa wpisać cały kod. 

- Nie wolno na siłę przekręcać tarczy, powinna ona pracować gładko. W przeciwnym wypadku 

należy 

wezwać serwisanta. 

 

Otwieranie zamka (przy użyciu wskaźnika otwarcia „A”) 

 

Kod fabryczny zamka: 10 – 20 – 30 
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Otwieranie zamka polega na wykonaniu następujących czynności: 

- obracając tarczą obrotową w LEWO zgrać cyfrę ,, l0; ze znakiem otwarcia „A;, następnie wykonać 3 

obroty w 

lewo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę. ,, l0’’ pod znakiem otwarcia „A’’ 

- obracając tarczę obrotową w PRAWO zgrać cyfrę „20&quot; ze znakiem otwarcia „A’’ następnie 

wykonać 2 obroty w 

  prawo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę „20’’ pod znakiem otwarcia „’’ 

- obracając tarczę obrotową w LEWO zgrać cyfrę „30’’; ze znakiem otwarcia „A’ następnie wykonać      

jeden obrót 

   w lewo ustawiając precyzyjnie, po ostatnim obrocie cyfrę „30’’  pod znakiem otwarcia „A’’ 

- obracając tarczę obrotową w PRAWO do oporu, zamek znajdzie się w stanie 

   otwartym. Pod znakiem „A’’ jest wtedy cyfra pomiędzy 90 i 0. 

 

Zamykanie zamka szyfrowego: 

Należy obrócić zamek przynajmniej o cztery całe obroty w LEWO. 

 

UWAGA:  

Ze względów bezpieczeństwa nie należy wybierać kodu składającego się z cyfr dotyczących 

 

danych osobowych (data urodzenia, numer telefonu, itp.). 

 

Zmiana kodu (przy użyciu wskaźnika zmiany kodu „B”) 

 

Przed zmianą szyfru drzwi urządzenia należy otworzyć, posługując się dotychczasowym szyfrem 

oraz zamknąć zamek (drzwi pozostają otwarte). 

1. Wykonując czynności jak przy otwieraniu, ustawić dotychczasowy szyfr na znaku zmiany kodu 

„B’’ 

2. Tarczę obrotową pozostawić na ostatniej cyfrze szyfru pod znakiem zmiany kodu „B’’ 

3. Delikatnie włożyć klucz zmiany kodu od wewnętrznej strony drzwi sejfu (rys.1). 

Jeśli to konieczne, można nim delikatnie poruszać. 

4. Obrócić klucz zmiany kodu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara do oporu (o ok. 90 stopni). 
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Nie wprowadzać i nie obracać kluczem na siłę! 

 

Uwaga. Jeśli nie można włożyć lub przekręcić klucza zmiany kodu, oznacza to, że tarcza cyfrowa nie 

została 

poprawnie ustawiona na wskaźniku zmiany kodu ’’B”. Należy wyjąć klucz i ustawić poprawny kod. 

Ostatnia cyfra musi być większa nić 20. Każdy kod musi się składać przynajmniej z 3 cyfr, nie 

ułożonych 

według kolejności. Na przykład: 49-45-41, a nie: 51-52-53 

5. W tym stanie zamek jest gotowy do ustawienia nowego szyfru. W tym celu należy posługując się 

wskaźnikiem zmiany kodu „B&quot; wykonać następujące czynności: 

UWAGA ! Jeśli nastąpi pomyłka podczas wykonywania obrotów lub niepewność w prawidłowym 

ustawianiu, nie 

należy wyjmować klucza do zmiany szyfru-operację zmiany szyfru wykonać ponownie i dokładnie. 

- Obracając tarczę obrotową w LEWO zgrać pierwszą cyfrę nowego szyfru „??’’ ze znakiem zmiany 

kodu „B’’ 

Następnie wykonać 3 obroty w LEWĄ precyzyjnie ustawiając pierwszą cyfrę „??’’ pod znakiem 

zmiany kodu„ B’’ 

- Obracając tarczę obrotową w PRAWĄ zgrać drugą cyfrę nowego szyfru „??’’ ze znakiem zmiany 

kodu „B’’ 

Następnie wykonać 2 obroty w PRAWĄ precyzyjnie ustawiając drugą cyfrę nowego szyfru „??’’pod 

znakiem 

zmiany kodu „B’’ 

- Obracając tarczę obrotową w LEWĄ zgrać trzecią cyfrę nowego szyfru ,,??’’ ze znakiem zmiany 

kodu „B’’ 

Następnie wykonać jeden obrót w LEWĄ precyzyjnie stawiając trzecią cyfrę nowego znaku ,,??’’pod 

znakiem 

zmiany kodu „B’’ Tarczę obrotową pozostawić w tym położeniu, aż do wyjęcia klucza ustawiającego. 

- Po poprawnym wpisaniu nowego kodu, należy przekręcić klucz zmiany kodu w LEWO i wyjąć go 

z zamka. 

Następuje zapamiętanie nowego kodu 

UWAGA 

Teraz należy. przy otwartych drzwiach sprawdzić kilkakrotnie, czy otwieranie zamka ( posługując się 

znakiem otwarcia „A’’ odbywa się bez zarzutu (stosując nowy szyfr). 

Przy dokładnym ustawieniu nowego szyfru zamek otworzy się, jeżeli każda cyfra w trakcie otwierania 

zostanie ustawiona z dokładnością ± 0,5 podziałki.  

Mechanizmy zamka nie wymagają żadnego smarowania. 


