
STAR TSA  
 

Návod: Zámek má přednastavenou kombinaci 000. Zadejte 
aktuálně platný kód, otevřete zámek a třmen otočte o 180° oproti 

poloze „zavřeno“. V této poloze stlačte třmen dolů a nastavte 
nový kód. Poté třmen uvolněte. Nyní je nastavena nová 

kombinace. 
 

Dovozce: H&B group s.r.o. - www.hbgroup.cz 
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