INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZAMKÓW SZYFROWYCH
3-KÓŁKOWYCH
LA GARD 3330
LA GARD 3332

Rysunek 1

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wyposażonego w
zamek szyfrowy, użytkownik musi zapoznać się z niniejszą
instrukcją.
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1. Pokrętło zamka składa się z dwóch części:
- tarczy stałej
- tarczy obrotowej
Na tarczy stałej znajdują się dwa znaki ( patrz rysunek 1 )
Znak „A” służy do ustawienia szyfru otwierającego zamek.
Znak „B” służy do zmiany szyfru.
Na tarczy obrotowej nacięta jest podziałka od 1 do 100.

Zamek szyfrowy posiada fabrycznie ustawioną kombinację:

10-20-30.
2. Otwieranie zamka
Otwieranie zamka ( w tym wypadku nastawionego na kombinację
fabryczną ) polega na wykonaniu następujących czynności:
 obracając tarczą obrotową w lewo zgrać liczbę „10” na
podziałce ze znakiem „A”, następnie wykonać 3 pełne
obroty w lewo ustawiając precyzyjnie podczas ostatniego
obrotu, liczbę „10” pod znakiem „A”
 obracając tarczą obrotową w prawo zgrać liczbę „20” na
podziałce ze znakiem „A”, następnie wykonać 2 pełne
obroty w prawo ustawiając precyzyjnie podczas
ostatniego obrotu liczbę „20” pod znakiem „A”
 obracając tarczę obrotową w lewo zgrać liczbę „30” na
podziałce ze znakiem „A”, następnie wykonać 1 pełny
obrót w lewo ustawiając precyzyjnie, podczas ostatniego
obrotu liczbę „30” pod znakiem „A”
 obracając tarczę obrotową w prawo do oporu, zamek
znajdzie się w stanie otwartym. Pod znakiem „A” powinna
się wtedy znajdować liczba podziałki pomiędzy 90 i 0.

obrót w prawo oznacza obrót zgodny z ruchem
wskazówek zegara,

obrót w lewo oznacza obrót przeciwny do ruchu
wskazówek zegara
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UWAGA !
Tarczę obrotową należy obracać powoli i równomiernie.
Niedopuszczalne jest cofanie tarczy w czasie wykonywania
przewidzianych niniejszą instrukcją obrotów. Ustawienie liczb
szyfru pod znakiem „A” po ostatnich obrotach, musi być
wykonane z dokładnością ± 0,5 podziałki. W przypadku, gdy
podczas ostatniego obrotu tarcza zostanie za daleko przesunięta
w stosunku do znaku „A”, należy całą operację powtórzyć od
początku tzn. od ustawienia pierwszej dwucyfrowej liczby kodu.

3. Zamykanie zamka
Zamykanie zamka polega na co najmniej 5-cio krotnym
obróceniu tarczą obrotową w lewo.

4. Zmiana szyfru
Przed zmianą szyfru drzwi urządzenia należy otworzyć,
posługując się dotychczasowym szyfrem oraz zamknąć zamek
( punkt 3 ) . Drzwi pozostawić w stanie otwartym !! .
Następnie należy przeprowadzić procedurę otwierania
zamka ustawiając dwucyfrowe liczby podziałki na znaku „B”
zamiast na znaku „A”. Tarczę obrotową pozostawić na ostatniej
dwucyfrowej liczbie szyfru pod znakiem „B”.
Teraz, do otworu w tylnej ścianie mechanizmu zamka,
wprowadzić do oporu klucz ustawiający. Obrócić kluczem w
prawo do wyczuwalnego oporu ( ruch około 90° ) i po zostawić
klucz w tym położeniu.

Nie wprowadzać i nie obracać kluczem na siłę!
W tym stanie zamek jest gotowy do ustawienia nowego
szyfru.
Przy ustaleniu nowego szyfru należy kierować się
poniższymi kryteriami:

- dwucyfrowe liczby nowego szyfru muszą różnić się od
siebie co najmniej o 4 np. 49-45-41, a nie 51-52-53.
- ostatnia dwucyfrowa liczba musi być większa od 20
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Po ustaleniu cyfr nowego szyfru wg powyższych kryteriów
przystąpić do szyfrowania zamka. W tym celu należy posługując
się znakiem „B” wykonać następujące czynności:
 obracając tarczę obrotową w lewo zgrać pierwszą
dwucyfrową liczbę nowego szyfru „??”, ze znakiem „B”.
Następnie wykonać 3 pełne obroty w lewo precyzyjnie,
ustawiając tą pierwszą liczbę nowego szyfru „??”, pod
znakiem „B”.
 obracając tarczę obrotową w prawo zgrać drugą
dwucyfrową liczbę nowego szyfru „??”, ze znakiem „B”.
Następnie wykonać 2 pełne obroty w prawo precyzyjnie,
ustawiając tą drugą liczbę nowego szyfru „??”, pod
znakiem „B”.
 obracając tarczę obrotową w lewo zgrać trzecią
dwucyfrową liczbę nowego szyfru „??”, ze znakiem „B”.
Następnie wykonać 1 pełny obrót w lewo precyzyjnie,
ustawiając tą trzecią liczbę nowego szyfru „??”, pod
znakiem „B”. Tarczę obrotową pozostawić w tym
położeniu, aż do wyjęcia klucza ustawiającego.
Aby wyjąć klucz ustawiający z zamka należy
następujące czynności :
 klucz ustawiający obrócić w lewo o około 90o
 ostrożnie wyjąć klucz z mechanizmu zamka

wykonać

Zamek jest ustawiony na nowy szyfr.
Teraz należy, (przy otwartych drzwiach – ważne) sprawdzić
kilkakrotnie, czy otwieranie i zamykanie zamka odbywa się bez
zarzutu. Czynności te przeprowadzić według procedury opisanej
w punkcie 2 i 3 niniejszej instrukcji, stosując oczywiście nowe
ustawienie szyfru.

Należy pamiętać o tym, aby dwucyfrowe liczby tworzące
szyfr, były zawsze nastawiane z dokładnością 0,5 podziałki.

Mechanizmy zamka nie wymagają żadnego
smarowania.
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Karta Gwarancyjna
Model zamka: LA GARD …………… (wpisać symbol zamka )
Numer seryjny: ………………………………
Data montażu / sprzedaży: …………………………………
Pieczątka i podpis sprzedawcy

……………………………………………………
Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy od daty
montażu, lub przy braku wpisania daty okres gwarancji
rozpoczyna się od daty zakupu widniejącej na dokumencie
sprzedaży. Podstawą gwarancji jest użytkowanie zamka w
sposób zgodny z powyższą instrukcją oraz z posiadanie karty
gwarancyjnej przez okres objęty gwarancją.
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