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Ważne informacje: 

Proszę powoli i równomiernie obracać tarczą cyfrową. Przede wszystkim kreską skali z wybraną 
cyfrą nie można przekraczać znacznika. Przy takim błędzie należy powtórzyć cały cykl nastawczy, 
rozpoczynając z 4-ma pełnymi obrotami w lewo. 

• Przed przystąpieniem do obsługi lub ustawienia nowej kombinacji cyfrowej zamka, należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

• Zamek zaprogramowany jest fabrycznie kombinacją 10 – 20 – 30
• Kombinację fabryczną należy zmienić niezwłocznie po otrzymaniu sejfu na osobistą

użytkownika
• Zmiany kombinacji dokonujemy wyłącznie przy otwartych drzwiach sejfu!
• U góry zewnętrznego pierścienia znajduje się znacznik otwierania, którego należy użyć

podczas otwierania zamka (patrz rysunek poniżej)
• Po lewej stronie od znacznika otwierania na pierścieniu zewnętrznym znajduje się znacznik,

którego należy użyć podczas zmiany kombinacji szyfrowej (patrz rysunek poniżej)
• Zamek szyfrowy wymaga w obsłudze szczególnej precyzji, należy ustawiać kombinację cyfrową

z dużą starannością – nie wolno siłowo kręcić tarczą! Należy powoli i równomiernie obracać
tarczą cyfrową

• Kreska skali z wybraną cyfrą nie można przekraczać znacznika otwierania lub zmiany
kombinacji. Przy błędzie należy powtórzyć cały cykl nastawczy, rozpoczynając z 4-ma pełnymi
obrotami
w lewo.

I. Otwieranie zamka.

Wszystkie zamki ustawione są na kod fabryczny na cyfry 10-20-30. 

1. Należy tarczą cyfrową obracać w lewo, aż cyfra 10 osiągnie znacznik -czterokrotnie.
Kreska podziałki 10 musi stanąć dokładnie naprzeciw znacznika.

2. Tarczą cyfrową obracać w prawo, aż cyfra 20 osiągnie znacznik 20 – trzykrotnie.
Kreska podziałki 20 musi stanąć dokładnie naprzeciw znacznika.

3. Tarczą cyfrową obracać w lewo, aż cyfra 30 osiągnie znacznik – dwukrotnie. Kreska
podziałki 30 musi stanąć dokładnie naprzeciw znacznika.

4. Powoli obracać tarczą cyfrową w prawo, aż do oporu. Przy pomocy uchwytu
otworzyć sejf.

Jeżeli nie został popełniony żaden błąd, zamek powinien być otwarty. 
Jeżeli jedna z powyższych cyfr została przez nieuwagę dalej przekręcona, to nie należy tarczą 
cyfrową obracać z powrotem (cofać), tylko cały cykl otwierania jeszcze raz powtórzyć. 

II. Zamykanie zamka
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Należy docisnąć drzwi i przy pomocy uchwytu zamknąć. Następnie tarczą cyfrową zrobić 
co najmniej 4 pełne obroty w lewo. 

III. Ustawianie nowej kombinacji cyfr.

Przed przystąpieniem do używania sejfu powinno się, ze względów bezpieczeństwa, ustawić swój 
osobisty szyfr.  

1. Podczas nastawiania szyfru drzwi powinny zostać otwarte do oporu.
2. Przy otwartych drzwiach, należy przy pomocy uchwytu wysunąć bolce. Następnie

również przy otwartych drzwiach nastawić dotychczas obowiązujący szyfr ( według
opisu w pkt 1-3), jednak przy zastosowaniu znacznika zmiany kombinacji szyfrowej.
Przy ostatniej cyfrze należy przytrzymać tarczę szyfrową na znaczniku zmiany.
Tylko w tym położeniu można wprowadzić klucz w otwór znajdujący się na
wewnętrznej stronie drzwi. Klucz nastawczy musi być wprowadzony do oporu.

3. Bez użycia siły należy przekręcić klucz o jedną czwartą obrotu zgodnie ze strzałką
na nalepce, w położenie  -„Przestawianie” ( „Umstellen”). Proszę zostawić klucz w
tym położeniu. Teraz można przystąpić do nastawiania własnej kombinacji szyfru.

4. Tarczą szyfrową obracać w lewą stronę, aż pierwsza wybrana przez Państwo cyfra
- dokładnie 4 razy będzie pod znacznikiem zmiany.

5. Następnie należy tarczą obracać w prawą stronę, do momentu aż druga wybrana
cyfra kodu – 3 razy znajdzie się pod znacznikiem zmiany.

6. Tarczą cyfrową obracać w lewą stronę aż trzecia wybrana cyfra kodu – 2 razy
będzie pod znacznikiem zmiany.

Uwaga !
Trzecia cyfra musi być większa od 20.

7. Tarczę szyfrową należy pozostawić w tym położeniu a klucz nastawić z powrotem
w położenie –„wprowadzić” („Einführen”) i wyjąć go z zamka. Zamek jest teraz
nastawiony na wybrany przez Państwa szyfr.

Uwaga !
8. Przed zamknięciem drzwi należy kilkukrotnie sprawdzić funkcjonowanie nowej

kombinacji przy otwartych drzwiach. Przy otwieraniu szyfr należy ustawiać
do znacznika otwierania.

9. Drzwi zamknąć dopiero po upewnieniu się, że nowo ustawiony szyfr funkcjonuje
bez zarzutu.

Dokładne przestrzeganie instrukcji obsługi jest gwarancją prawidłowego działania zamka 
szyfrowego. Nie odpowiadamy za zakłócenia spowodowane użyciem siły lub niefachową obsługą. 
Nie odpowiadamy również za szkody rzeczowe i majątkowe spowodowane np. nieprawidłowym 
zamknięciem sejfu. 
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