
Zámek 
 

1.krok: Odemknutí zámku – vytlačte segment ve spodní části 
zámku (v horní části se segment vysune) a třmen je uvolněn. 
2.krok Kódování – vysunutým segmentem pootočte ve směru 

hodinových ručiček o 90° tak, aby se drážka v segmentu dostala 
z vodorovné polohy do kolmé), pak zadejte kód. Segmentem 
otočte opět do vodorovné polohy a zasuňte segment zpět. 
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