
Instrucţiuni de utilizare pentru încuietorile prevăzute cu cifru mecanic 
 
!! ATENŢIE:  Î n a i n t e de a pune în funcţiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinaţie, vă rugăm să 
citiţi până la capăt cu atenţie aceste indicaţii de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responasabilitate în cazul 
unor deranjamente în funcţionare, deranjamente  intervenite în urma unei reglări greşite, a forţării seifului sau 
aplicării acestuia a unui tratament neadecvat şi nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, 
de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat 
 
Mod de prezentare: cifru mecanic cu trei discuri  având posibilitatea de 1.000.000.000 de combinaţii. 
 
IMPORTANT: 
Deasupra discului  rotativ se află două linii de semn. Cel din dreapta este semnul pentru deschis. La aceasta se 
reglează combinaţia de numere pentru deschidere. 
 
Semnul din stânga este semnul de  referinţă şi se utilizează doar la programarea combinaţiei. 
Deoarece cifrul mecanic este un sistem de precizie pentru programarea combinaţiei de numere vă recomandăm 
atenţie sporită. Pe parcursul operaţiei de  introducerea a codului ales oricând puteţi să vă opriţi dar niciodată nu 
este permisă rotire înapoi/în sens invers a discului. 
 
Rotiţi cifrul încet şi in mod continu. Greseala dacă aţi rotit peste limită, acest lucru nu se corectează printr-o rotire 
înapoi. În acest caz începeţi din nou procesul de introducere a combinaţiei de numere (primul număr=4 rotiri 
complete la stânga...) 
 
Deschiderea cifrului mecanic(încuietorii): 
Din fabricaţie încuietoarea este setată pentru combinaţia:10-20-30  

1) rotiţi discul spre stânga până când numărul 10 se află a patra oară exact în dreptul semnului/linia de 
deschidere. 

2) rotiţi discul spre dreapta până când  numărul  20 se află a treia oară exact în dreptul semnului/linia de 
deschidere. 

3) rotiţi discul spre stânga până când  numărul 30 se află a doua oară exact în dreptul semnului/linia de 
deschidere 

4) rotiţi încet discul spre dreapta până la oprire/ciocnire 
 Din acest moment încuietoarea –uşa seifului se poate deschide. 
 
Închiderea cifrului mecanic(încuietorii): 

1) rotiţi mânerul spre stânga până la oprire/ciocnire. 
2) rotiţi discul minim patru rotaţii complete spre stânga  

Din acest moment încuietoarea –uşa seifului este închisă 
 
Programare unei noi combinaţii de numere: 
IMPORTANT: Din motive de siguranţă alege întotdeauna 3 numere (cuprinse între 0 şi 99). Nu utilizaţi pentru 
stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu ziua de naştere sau alte date, care ar putea fi uşor deduse . 
Păstraţi-vă atât codul cu grijă, astfel încât să vă fie accessibile doar dumneavoastră, ultimul număr ales să nu fie 
un număr cuprins între 0 şi 20. Diferenţa dintre numere să fie mai mare de 10. 

1) cu uşa deschisă închideţi încuietoarea ca la o închidere normală (minim patru rotaţii complete spre 
stânga) bolţurile încuietorii fiind în poziţia deschis. 

2) introduceţi combinaţia folosită(10-20-30) în succesiunea descrisă la operaţiile de deschidere  (semn  de 
referinţă)  să lăsăm ultima cifră 30.  

3) introduceţi  (până la oprire) cheia de setare în lăcaşul aflat în interiorul uşii. 
4) rotiţi cheia fără forţare–un sfert de rotaţie  spre dreapta . Cheia trebuie să rămână în această poziţie. 
5) rotiţi discul spre stânga până când primul numărul  ales  din noua combinaţie se află a patra oară exact în 

dreptul semnului de referinţă. 



6) din această poziţie rotiţi discul spre dreapta până când al doilea numărul  aleas din noua combinaţie se 
află a treia oară exact în dreptul semnului de referinţă. 

7) din această poziţie rotiţi discul spre stânga până când al treilea numărul  aleas din noua combinaţie se 
află a doua oară exact în dreptul semnului de referinţă. ( aceast număr-al treilea- din combinaţie să 
fie mai mare de 20) 

8) rotiţi un sfert de rotaţie înapoi cheia de setare (în poziţia iniţială de pornire) şi îndepărtaţi cheia. 
 
Din acest moment cifrul seifului este reprogramat pentru a funcţiona cu combinaţia de numere aleasă de Dvs. 


