
Hur man avkodar en glömd kombination

Huvudnyckeln kan användas när som helst för att öppna ett lås i en nödsituation.
Håll alltid din hemliga kombination på en säker och tillgänglig plats för framtida användning.

Så här återställer du din kombination

   Hur man använder låset

1. Ställ siffrorna vid
    förinställd kombination 
    0-0-0-0. (Fig. A)

2. Vrid vredet till 
    öppet läge. (Fig. B) 
     

Den fabriksinställda kombinationen är 0-0-0-0, även om siffrorna kan visa andra nummer.

Den fabriksinställda kombinationen är 0-0-0-0, även om siffrorna kan visa andra nummer.

Beroende på olika skåp, kan du behöva vrida “Vredet” 90 eller 180 
för att använda ditt lås.

3. Skjut Reset spaken på 
    baksidan av låset från
    position “A” till “B”. (Fig. C) 
    Ange önskad kombination.
        

4. Återställ Reset spaken
    tillbaka till position “A”. (Fig. D)  
    Ditt lås är nu klart 
    att öppnas med den nya 
    kombinationen. 
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1. Sätt i rätt huvudnyckel.  
    Vrid huvudnyckeln medurs
    för att öppna dörren. 

2. Se till att du vrider huvudnyckeln moturs 
    och ta sedan bort huvudnyckeln från låset. (Fig. F)

3. Tryck ned avkodningspanelen, håll den kvar 
    och rotera siffran tills avkodningspanelen sjunker
    eller det hörs ett “klick” ljud. (Fig. G).  
    Upprepa samma process för alla siffror, 
    detta är då öppningskombinationen.  

OBS: Ta INTE bort nyckeln
            vid tillfället. (Fig. E) !



How to decode the forgot combination

The Master Key operation may be used at any time to open a lock in an emergency.
Always keep your secret combination in a safe and accessible place for future reference.

How to reset your combination

How to operate your lock

1. Leave the dials at 
    preset combination 
    0-0-0-0. (Fig. A)

2. Turn the Knob 
    to the open 
    position. (Fig. B)

The factory preset combination is 0-0-0-0, even though the dials may appear in other numbers.

The factory preset combination is 0-0-0-0, even though the dials may appear in other numbers.

Due to various cabinets, you may need to turn the “Knob” 90 or 180 
to operate your lock.

3. Push the Reset Lever 
    on the back of lock from
    “A” to “B” position. (Fig. C) 
    Set your own desired 
    combination.   

4. Return the Reset Lever 
    back to “A” position. (Fig. D)  
    Your lock is now ready 
    to open at its new 
    combination. 
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1. Insert the correct Master Key.  
    Turn the Master Key clockwise
    to open the door. 

2. Make sure to turn the Master Key counterclockwise back 
    and then remove the Master Key from the lock.(Fig. F)

3. Press down the Decoding Panel, keep holding it 
    and rotate the dial till the Decoding Panel sinks or
    there is a “click” sound. (Fig. G).  
    Repeat the same process for all dials, 
    you will get the opening numbers.  

NOTE: Do NOT remove the key
            at the moment. (Fig. E) !




