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 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

-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. W przypadku pomyłki należy od nowa 

wpisać cały kod. 

- Nie należy stosować siły - szczególnie podczas wkładania klucza zmiany szyfru do 

zamka. 
- Podczas zmiany szyfru nie wolno na siłę przekręcać tarczy. 

-Korzystanie z niewłaściwego klucza zmiany kodu (np. użycie klucza od zamka 4- 

tarczowego do 3-tarczowego i odwrotnie) może doprowadzić do uszkodzenia zamka. 

- Nie używaj smaru i oleju do smarowania zamka. 

- Zamek może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Manipulacje 

przy zamku są podstawą do unieważnienia wszelkich roszczeń gwarancyjnych. 

- Dla bezpieczeństwa niezwłocznie zmień kod fabryczny na osobisty szyfr. 

- Raz w roku zalecane jest przeprowadzenie konserwacji zamka przez wykwalifikowany   

serwis. 
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LEWO = przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

PRAWO = zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

Kod fabryczny zamka: 10 – 20 – 30 

 

 

Otwieranie zamka polega na wykonaniu następujących czynności: 

-Obracając tarczą obrotową w LEWO miń liczbę ,, 10’’ trzykrotnie ustawiając precyzyjnie za 

czwartym razem liczbę. ,, 10’’ pod znakiem otwarcia „A’’ 

- Obracając tarczę obrotową w PRAWO miń liczę „20’’ dwukrotnie ustawiając precyzyjnie za 

trzecim razem liczbę „20’’  pod znakiem otwarcia „A’’ 

-Obracając tarczę obrotową w LEWO liczbę cyfrę „30’’  jeden raz następnie wykonaj jeden 

pełen obrót w lewo ustawiając precyzyjnie liczbę „30’’  pod znakiem otwarcia „A’’  

- Obracając tarczę obrotową w PRAWO do oporu, tarcza pomiędzy „0” a „90” zablokuje się 

co będzie świadczyło o otwarciu zamka. 

 

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 a rygle wysunięte). 

- Wykonując czynności jak przy otwieraniu, ustawić dotychczasowy szyfr na znaku zmiany 

kodu „B&quot;. 

- Tarczę obrotową pozostawić na ostatniej cyfrze szyfru pod znakiem zmiany kodu „B&quot;. 

- Delikatnie włożyć klucz zmiany kodu od wewnętrznej strony drzwi sejfu (rys.1). Jeśli to 

konieczne, 

można nim delikatnie poruszać. 

- Obrócić klucz zmiany kodu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara do oporu (o ok. 90 

stopni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wprowadzać i nie obracać kluczem na siłę! 
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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 niż 20. Każda liczba nowej kombinacji powinna być 

przynajmniej o 4 punkty większa od innych. 

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

posługując się wskaźnikiem zmiany kodu „B’’ 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. 

 

 

PRZYKŁADOWY KOD : 20-30-40 

-Obracając tarczę obrotową w  LEWO  miń pierwszą liczbę nowego kodu ,,20’’ trzykrotnie, 

ustawiając precyzyjnie za czwartym razem liczbę „20”. na wskaźniku „B’’ 

-Obracając tarczę obrotową w  PRAWO  miń drugą liczbę nowego kodu „30’’ dwukrotnie, 

ustawiając precyzyjnie za trzecim razem liczbę „30” na wskaźniku „B’’ 

- Obracając tarczę obrotową w  LEWO  miń trzecią liczbę nowego kodu ,,40’’  jeden raz, 

ustawiając precyzyjnie za drugim razem liczbę „40” na wskaźniku „B’’ 

- Tarczę obrotową pozostaw w tym położeniu, aż do wyjęcia klucza ustawiającego. 

-Przekręcić klucz zmiany kodu w  LEWO  i wyjmij go z zamka. 

 

Nowy kod został zapamiętany. 

 

UWAGA: Przed zamknięciem sejfu  przy otwartych drzwiach  należy sprawdzić kilkakrotnie, 

czy otwieranie zamka (posługując się znakiem otwarcia „A’’ odbywa się bez zarzutu 

 

 

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

otwierania 

zostanie ustawiona z dokładnością ± 0,5 podziałki. 

 


