MECHANIKUS SZÁMKOMBINÁCIÓS ZÁR
KEZELÉSI LEÍRÁSA
!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat
működtetné, vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget
helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó
működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen
bezárására vezethetők vissza.
Zárkivitel: 3 tárcsás számkombinációs zár 1.000.000 állítási lehetőséggel.

nyitási jelzés

állítási jelzés

Fontos tudnivaló: A tekerőgomb felett két jelzés található, a jobb oldali a nyitási jelzés,
ehhez kell a zár nyitásánál a számkombinációkat beállítani.
A bal oldali az állítási jel, amit csak a számkombináció programozásakor szabad
figyelembe venni. Mivel a számkombinációs zár kifejezetten precíziós zár, a
számkombinációk beállításánál nagy gondossággal kell eljárni. A kódok beállításánál
forgatás közben bármikor megállhat, de soha sem szabad visszafelé mozgatni a
tekerőgombot. A számtárcsát mindig lassan és folyamatosan tekerje. Ha véletlenül
túltekerte a tárcsát, visszatekeréssel nem korrigálható ez a hiba. A beállítási folyamatot
újból elölről kell kezdeni. (első szám= 4 teljes fordulat balra…)
Zár nyitása:
Az zár gyárilag a 10-20-30 számkódra van állítva.
1. Tekerje a számtárcsát balra addig, míg a 10-es szám negyedszer is pontosan a nyitási
jelzés alatt áll.
2. Tekerje a számtárcsát jobbra addig, míg a 20-as szám harmadszor is pontosan a nyitási
jelzés alatt áll.
3. Tekerje a számtárcsát balra addig, míg a 30-as szám másodszor is pontosan a nyitási jelzés
alatt áll.
4. Tekerje lassan a számtárcsát jobbra ütközésig. (A nyitási jelzés alatt egy 90 és 100 közötti
szám áll.)
5. A zár ezzel nyitva van – a széfajtó nyitható!

1

Zárás:
1. A széf kilincsét forgassa ütközésig balra.
2. Tekerje a számtárcsát legalább négyszer teljes fordulatot balra.
Ezzel a számkombinációs zár bezárt állapotban van.
Új számkombináció programozása:
Fontos tudnivaló: Biztonsági okokból mindig 3 számot válasszon (0 és 99
között). Személyes adatokat ne használjon (pl.: születésnap, telefonszám, stb..).
Utolsó számként ne válasszon 0 és 20 közötti számot. A kódszámok közötti
különbség 10-nél nagyobb legyen.
1. Nyitott ajtó mellett zárja be a zárat, mint normál szekrényzáráskor (legalább négyszer
teljes fordulat balra) – a záróbolcnik kitolt állapotban.
2. Az eddig használt kombinációt (10-20-30) megfelelő sorrendben állítsuk be a nyitásnál
leírtak szerint az átállítási jelzéshez és hagyjuk a számtárcsát az utolsó számon (30).
3. Dugjuk be az állítókulcsot az ajtó belső oldalán található kulcslyukba ütközésig.
4. Erőszak nélkül fordítsa el a kulcsot egy negyedfordulatot jobbra. Az állítókulcsnak
ebben a helyzetben kell maradnia.
5. Tekerje a számtárcsát balra addig, míg az első újonnan választott szám negyedszer is
pontosan az állítási jel alatt áll.
6. Tekerje a számtárcsát ebből a helyzetből jobbra addig, míg a második újonnan választott
szám harmadszor is pontosan az állítási jel alatt áll.
7. Tekerje a számtárcsát ebből a helyzetből balra addig, míg a harmadik újonnan választott
szám másodszor is pontosan az állítási jel alatt áll. (Ennek a harmadik kódszámnak
nagyobbnak kell lennie 20-nál!)
8. Fordítsa vissza egy negyedfordulattal balra az állítókulcsot (kiindulási helyzetbe) és
húzza ki. A zár ezzel az Ön által választott új kódszámokra van átprogramozva.
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