
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С КАСИ MOTTURA ЗА МОДЕЛИ  С 

МЕХАНИЧЕН КОД И МОДЕЛИ С КЛЮЧ И МЕХАНИЧЕН КОД 

 Веднага променете комбинацията, настроена от производителя. 

 Направете това собственоръчно, за да Ви стане позната операцията за 

смяна на кода, както с отваряне на вратата. 

 Променяйте комбинацията често или във всеки случай, когато мислите, 

че външни хора са научили комбинацията. 

 Когато затваряте касата, бъдете сигурни, че сте променили позицията на 

дръжките на комбинатора чрез завъртането им няколко пъти. 

 

Настройка на комбинацията 
 

     1. Нагласете външните дръжки А,  В и С  

на  позиция  0 чрез въртенето им по  посока  

обратна  на часовниковата стрелка, както е 

показано на фиг.1. 

            

                    

           2.Отворете  вратата.С помощта на малкото   

ключе  D  завъртете  променящия  комбинацията  

механизъм  L, от позиция Е до позиция  F,  както                                         

е показано на  фиг.2.                                                                                                                                             

                              
     3.Наберете новата комбинация  чрез трите външни дръжки ( А, В и С ), като ги 

въртите по посока на часовниковата стрелка.Помнете че всяко щракване отговаря 

на  число от 0 до 20, ( фиг.3 ).                                                                                                                                                       

     4.Операцията по настройката на новия  код  е  завършена, едва  когато върнете 

променящия комбинацията  механизъм  L от позиция F обратно до позиция  Е, 

както е показано на  фиг.4.    

                                                                        

                          
                                   

Предупреждение!!! 
МНОГО Е ВАЖНО ДА ОСТАВИТЕ ВРАТАТА ОТВОРЕНА И ДА 

ПРОВЕРИТЕ НАСТРОЕНАТА КОМБИНАЦИЯ КАКТО СЛЕДВА: 



 

 Използвайте ключа,   за  да  излязат    

шиповете, все  едно че  затваряте  вратата                

на касата,  както  е  показано  на  фиг.5.                       

                                                                          

 Нагласете външните дръжки А, В и С  на позиция 0 чрез въртенето им по  

посока  обратна  на часовниковата стрелка, както е показано на фиг.1. 

 Наберете новата комбинация и използвайте ключа ( все едно че отваряте 

касата ). 

 Ако шиповете се върнат обратно, комбинацията е била набрана правилно 

и вратата може да бъде затворена. 

 

ВАЖНО!!! 

      MOTTURA не носи отговорност за проблеми, които се дължат на 

неправилна настройка или забравяне на комбинацията, особено ако 

процедурата е изпълнена със затворена врата. 

 

      Ако шиповете не се върнат обратно и ключа остане блокиран, имало е 

грешка в настройката, която може да се поправи както следва: 

 Нагласете външните дръжки А, В и С  на позиция 0 чрез въртенето им по  

посока  обратна  на часовниковата стрелка, както е показано на фиг.1. 

 Пъхнете малкото ключе D в разреза G;  

упражнете  слаб  натиск  върху  ключа,  като              

едновременно завъртате външната дръжка А  

по  посока на  часовниковата  стрелка докато         

се заключи, както е показано на фиг.6. ( операция 1 )                      

                                                                                                           

 Повторете операцията за прорез H (фиг.6 ) и външната дръжка B –             

( операция 2 ) и за прорез I (фиг.6 ) и външната дръжка С ( операция 3 ). 

 Завъртете ключа: ако операциите 1, 2 и 3 са извършени правилно, 

шиповете ще се приберат обратно. 

 Завъртете променящия комбинацията механизъм L, обратно на 

часовниковата стрелка,отпозиция Е до позиция F, както е показано на  фиг.2. и 

нагласете външните дръжки А, В и С  на позиция 0, както е показано на фиг.1. 

  Пренаберете желаната комбинация, започвайки отначало и повторете 

всички операции.                                                                                                                                      


