
Használati utasítás a mechanikus zárakhoz 
 

!! FIGYELEM: A széf zárjának használata, illetve egy új kombináció beállítása előtt, kérjük olvassa 

végig a jelen utasításokat. A hibás beállításból, a széf erőltetéséből, helytelen felhasználásából 

származó működési rendellenességekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem az olyan anyagi 

károkért, amelyek, például, a széf megadott bezárási módjának nem megfelelő bezárása következtében 

keletkezhetnek.  

 

Termékleírás: három korongos mechanikus kombinációs zár, 1.000.000.000 lehetséges kombináció. 

 

FONTOS: 
Az elfordítható korong felett két jelző vonal található. A jobb oldali a „nyitva” jelző. Ehhez állítható a 

széfet kinyitó számkombináció. 

 

 A bal oldali a hivatkozási jel és csak a kombináció beprogramozásánál használatos. 
Lévén hogy a kombinációs zár egy precíziós rendszer a számkombináció beállításához, fokozott 

figyelmet ajánlunk. A kiválasztott kód betáplálási műveletének során ezt bármikor félbeszakíthatja, de   

soha ne forgassa ellenkező irányba a korongot. 

 

Fordítsa lassan és folyamatosan a korongot. A túlfordítással elkövetett hiba nem helyesbíthető a korong 

ellenkező irányba való elfordításával. Ebben az esetben kezdje elölről a számkombináció betáplálását 

(az első szám = teljes fordulat balra...) 

 

A kombinációs zár nyitása: 
Gyárilag a zár a 10-20-30 számjegyekre van beállítva. 

1) fordítsa a korongot balra, míg a 10 számjel negyedszer kerül pontosan a „nyitva” jellel egy 

vonalba. 

2) fordítsa a korongot jobbra, míg a 20 számjel harmadszor kerül pontosan a „nyitva” jellel egy 

vonalba. 

3) Fordítsa a korongot jobbra, míg a 30 számjel másodszor kerül pontosan a „nyitva” jellel egy 

vonalba. 

4) Fordítsa a korongot lassan jobbra, a kattanásig.  

Ettől az időponttól a zár – a széf ajtaja nyitható.  

 

A kombinációs zár lezárása: 
1) fordítsa a fogantyút balra, a kattanásig  

2) fordítsa a korongot legalább négyszer balra.  

Ettől az időponttól a zár – a széf ajtaja lezárul.  

 

Új számkombináció beprogramozása:  

FONTOS: Biztonsági okokból mindig három számjelet válasszon (0 és 99 között). A számjelek 

kiválasztásánál ne használja személyes adatait, mint például születésnap, illetve egyéb, könnyen 

kikövetkeztethető adatokat. Őrizze meg gondosan a kódot, oly módon, hogy csak Önnek legyen 

hozzáférhető, az utolsó számjel ne legyen 0 és 20 között. A számjelek közötti eltérés legyen nagyobb, 

mint 10.  

1) a széf nyitott állapotban levő ajtaján fordítsa el a zárat, mint egy normál bezárásnál (legalább 

négy teljes fordulat balra), míg a zár nyelve nyitott állapotban van.  

2) Táplálja be a használt kombinációt (10-20-30) a nyitáshoz való, fent részletezett sorrendben 

(hivatkozási jel) hagyja utolsónak a 30 számjelet.  



3) Helyezze be (tolja be teljesen) a beállító kulcsot az ajtó belső felén található nyílásba. 

4) Fordítsa el a kulcsot, anélkül hogy erőltetné, egy negyed fordulatot jobbra. A kulcsnak ebben 

a helyzetben kell maradnia.  
5) Fordítsa a korongot balra, amíg a kiválasztott kombináció első számjele negyedszer kerül 

pontosan a hivatkozási jellel egy vonalba.  

6) Ebből a pozícióból fordítsa a korongot jobbra, amíg a kiválasztott kombináció második 

számjele harmadszor kerül pontosan a hivatkozási jellel egy vonalba.  

7) Ebből a pozícióból fordítsa a korongot balra, amíg a kiválasztott kombináció harmadik 

számjele másodszor kerül pontosan a hivatkozási jellel egy vonalba (ez a számjel - a 

kombináció harmadik számjele – legyen nagyobb, mint 20)  
8) fordítsa vissza (a kiindulópontnak megfelelő pozícióba) egy negyed fordulattal a beállító 

kulcsot, majd távolítsa el.  

 

Ettől az időponttól a széf kombinációs zára újraprogramozott, az Ön által kiválasztott kombinációnak 

megfelelően működik. 


