1. Obrócić klucz o ćwierć obrotu w lewo (kierunku przeciwnym
do ruch wskazówek zegara) ( Rys. 3). Przy tym położeniu
klucza do zmiany szyfru obracać pokrętło w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zatrzymać się z
chwilą, gdy pierwsza liczba nowo wybranego szyfru znajdzie
się, po raz czwarty, naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
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2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara) do chwili, gdy druga liczba znajdzie się, po raz trzeci
naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
3. Obracać pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara) do chwili, gdy trzecia liczba znajdzie się naprzeciw
wskaźnika zmiany szyfru po raz drugi.
4. Przytrzymując pokrętło w tym położeniu przekręcić klucz o
ćwierć obrotu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara
( Rys. 4) i wyjąć klucz, celem ponownego zaryglowania tarcz z
nowym szyfrem.
5. Nowy, wybrany przez Ciebie szyfr jest teraz nastawiony.

Przed zamknięciem kasy: wypróbować
kilkakrotnie nowy szyfr, korzystając ze wskaźnika
otwarcia i obserwować wycofanie rygla.
UWAGA: Zamek należy konserwować co najmniej
raz w roku przez autoryzowany serwis
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dwa wskaźniki. Wskaźnik "A" służy do
normalnego nastawiania szyfru i otwierania.
Wskaźnik "B" po lewej stronie służy do
zmiany szyfru. Obracać pokrętło powoli i
spokojnie. Jeżeli po obróceniu pokrętła o
prawidłową ilość obrotów, jakakolwiek
cyfra znajdzie się za wskaźnikiem, to całą
kombinację liczb należy nastawić ponownie.
Nie obracać pokrętła z powrotem celem
odtworzenia prawidłowego ustawienia. Za
każdym razem, gdy wybrana liczba znajdzie
się naprzeciw wskaźnika otwarcia, liczy się
jeden obrót.
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Dla pełnego bezpieczeństwa obrócić pokrętło, w lewo (przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara) co najmniej o pięć obrotów.

ABY OTWORZYĆ:
NP. SZYFR TRÓJ LICZBOWY 50-25-50
1. Obracać pokrętło w kierunku w lewo (przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się
po raz czwarty naprzeciw wskaźnika otwarcia.
2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek

zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw
wskaźnika otwarcia.

3. Obracać pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek

zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz drugi
naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru.
4. Pozostawić pokrętło w położeniu, w którym ostatnia liczba

znajduje się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru i włożyć klucz
do otworu z tyłu zamka. Włożyć klucz do oporu tak, aby pióro
klucza ( Rys. 2) znalazło się w całości wewnątrz zamka.

3. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się
po raz drugi naprzeciw wskaźnika otwarcia.
4. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek

zegara) aż do wycofania rygla. Jeżeli szyfr został nastawiony
prawidłowo, to można otworzyć sejf lub kasę.
Stosuje się tę procedurę przy wszelkich trzy liczbowych szyfrach
zastępując wybranymi liczbami liczby 50-25-50.

ZMIANA SZYFRU: Z 50-25-50
Utwórz nowy szyfr, wybierając według własnego uznania trzy
liczby i zapisz. Nie używać liczb między 0 a 20 dla ostatniej liczby
szyfru (np. 46-82-13). Dla zapewnienia największego
bezpieczeństwa nie używaj liczb zakończonych cyfrą 0 lub 5 i nie
używaj liczb „rosnąco” lub „malejąco” np. 35-50-75 nie jest tak
dobrym szyfrem jak: 54-38-72.
1. Obracać pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek

zegara) i zatrzymać w chwili, gdy "50" znajdzie się po raz
czwarty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru
2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek

zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po raz trzeci naprzeciw
wskaźnika zmiany szyfru.
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Rys. 3

Rys. 4

UWAGA:
Nigdy nie wkładać klucza zmiany szyfru do zamka
przy zdjętej tylnej pokrywie.

