
Z výroby je nastavena kombinace 0-0-0.

Nastavení nové číselné kombinace:

   1. Po nastavení poslední kombinace vysuňte oblouk.
   2. Otočte oblouk o 180° (1/2 otáčky) a zatlačte jej na doraz do těla  
       zámku. Oblouk přidržujte v zatlačené poloze a nastavte novou 
       číselnou kombinaci.
   3. Zkontrolujte Vámi zvolenou kombinaci.
   4. Vysuňte oblouk a otočte jej zpět.
   5. Zatlačením oblouku a otočením číselníku zámek uzamkněte.
   6. Odemčení zámku proveďte nastavením vámi zvolené kombinace 
       a vytažením oblouku.

Každá další změna kódu je vždy možná – viz postup 1 – 4.

NEZAPOMEŇTE SI POZNAMENAT ZVOLENÝ KÓD!

The padlock is in default setting 0-0-0 from the factory.

Changing your combination:

   1. Set your current combination and pull up shackle.
   2. Turn shackle by 1800 and press down. Keep pressing the shackle
       down and set your new combination. 
   3. Check your new combination.
   4. Pull up shackle and turn back 1800 before releasing. 
   5. Pull down the shackle and lock the padlock by turning the dial
       plate.
   6. Use your padlock as normal until you want to change your 
       padlock combination again. 

Every other change of combination is possible –  see process 1 – 4.

DO NOT FORGET  YOUR COMBINATION!

Werkseitig ist die Kombination 0-0-0 eingestellt.

Einstellung einer neuen Zahlenkombination:

   1. Nach Einstellung der letzten von Ihnen gewählten Kombination
       schieben Sie den Bogen hinaus.
   2. Drehen Sie den Bogen  um 180 Grad (1/2 Drehung) und drücken
       Sie ihn auf Anschlag ins Schlossgehäuse. Den Bogen in der
       eingedrückten Position halten und  eine neue Zahlenkombination
       einstellen.
   3. Kontrolieren Sie die von Ihnen ausgewählte Kombination.
   4. Ziehen Sie den Bogen hinaus und drehen Sie ihn zurück.
   5. Durch Eindrücken und Drehen schließen Sie das Schloss ab.
   6. Das Aufschließen des Schlosses erfolgt durch die Einstellung
       der von Ihnen gewählten Kombination und Herausziehen des
       Bogens.

Eine weitere Codeänderung ist immer möglich – siehe Vorgehen 1 – 4.

VERGESSEN SIE NICHT, SICH DEN GEWÄHLTEN CODE ZU 
NOTIEREN!

KÓDOVÁNÍ DELTY 40
CODING DELTA 40
DAS CODIERUNG DELTA 40

DELTA 40 DELTA 40

DELTA 40 DELTA 40

Z výroby je nastavená kombinácia 0-0-0.

Nastavenie novej číselnej kombinácie:

   1. Po nastavení poslednej kombinácie vysuňte oblúk.
   2. Otočte oblúko o 180° (1/2 otáčky) a zatlačte ho na doraz do tela  
       zámku. Oblúk přidržujte v zatlačenej polohe a nastavte novú 
       číselnú kombináciu.
   3. Skontrolujte Vami zvolenú kombináciu.
   4. Vysuňte oblúk a otočte ho späť.
   5. Zatlačením oblúka a otočením číselníku zámok uzamknite.
   6. Odomknutie zámku vykonajte nastavením Vami zvolenek 
       kombinácie a vytiahnutím oblúka.

Každá ďalšia změna kódu je vždy možná – viz postup 1 – 4.

NEZABUDNITE SI ZAZNAMENAŤ ZVOLENÝ KÓD!


