
Силмек 
Инструкция за експлоатация на сейф с механичен код 

Как да се отвори сейфа за първи път 

Ключалката има начална комбинация 50 или 55 (виж залепеното листче). 

Ключалката се отваря като се набере въведената комбинация чрез завъртане на 

комбинатора (фигура 1). Операциите, които следват, трябва да се извършат само ако 

сейфа е затворен при покупката. 

Направете минимум 3 оборота по посока обратна на часовниковата стрелка и продължете 

до 50 или 55 без да променяте посоката на въртене. След това завъртете бавно по посока 

на часовниковата стрелка до спиране на комбинатора. Сега сейфа е отворен. Завъртете на 

дясно ръчката или ключа, за да задействате резетата. 

А) Как се променя кода 

Тази операция (въвеждане на нов код) се извършва при отворена врата и затворена 

ключалка, т.е. с издадени резета (завъртете на ляво ръчката или ключа до блокиране на 

движението): 

1. Наберете въведената комбинация (50 или 55 за първи път) както с посочено в 

предишния параграф и спрете с показалеца върху числото. 

2. Вкарайте ключа за смяна до края в отвора, намиращ се във вратата, ориентиран по 

посока 1 (виж фигура 2). Ако ключът не влиза свободно до края (до удар) 

комбинацията не е била точно набрана: повторете от точка 1. 

3. Завъртете ключа от положение 1 в положение 2 (смяна на зоната). Ако същият не 

се върти не е вкаран докрай, след това повторете посоченото от точка 1. 

4. Извършете операциите, описани в параграф B. 

5. Завъртете ключа от положение 2 в положение 3. 

6. Извадете ключа. Новият код е въведен. 

7. Внимание! Преди да затворите вратата, проверете няколко пъти въведения 

нов код. (Виж параграф B,C,D) 

Ако е допусната грешка при въвеждането, ключалката не се отваря и трябва да се             

извърши зануляване (Виж параграф Е). 

Фиг.2 1 - навътре (in), 2 – Променяща се зона (changing area), 3 – навън (out) 

 

 



B)  КАК СЕ НАБИРА КОДА 

Можете да изберете измежду 1.440.000 възможни комбинации. Комбинацията може да 

бъде съставена от 1 или 3 числа. 

НЕ ВЪВЕЖДАЙТЕ ЧИСЛА В ЧЕРВЕНАТА ЗОНА! 

В случай,че желаете да въведете комбинацията 20-40-60, направете го по следния начин: 

1. Започвайки от едно каквото и да е число, направете мин 3 оборота по посока 

обратна на часовниковата стрелка и продължете до числото 20 (без да сменяте 

посоката). 

2. Започвайки от първото число 20, направете 2 оборота по посока на часовниковата 

стрелка и продължете до второто число 40 (без да сменяте посоката). 

3. Започвайки от второто число 40, направете 1 оборот по посока обратна на 

часовниковата стрелка и продължете до третото число 60 (без да сменяте посоката). 

4. След това продължете с точки № 5-6-7 от параграф А 

5. В случай, че желаете да въведете комбинация, формирана само от едно число, 

извършете само посоченото в точка 1  и след това продължете  с точки 5-6-7 от 

параграф А 

     C)  ЗА ДА ОТВОРИТЕ СЕЙФА 

Наберете комбинация (виж параграф B точки 1-2-3), след това завъртете бавно по посока 

на часовниковата стрелка до спиране на комбинатора. Сега касата е отворена. Завъртете 

надясно ръчката или ключа. 

   D) ЗА ДА ЗАТВОРИТЕ СЕЙФА 

След като сте вкарали резетата (с ръчката или с ключа) завъртете комбинатора най-малко 

4 оборота, за да развалите напълно комбинацията. 

  Е) КАК СЕ ЗАНУЛЯВА КОМБИНАЦИЯТА 

Тази операция се извършва само в случай, че при отворена врата, не се знае въведената 

комбинация, (например допусната е грешка при въвеждането на комбинацията). 

При извадени резета: 

1. Вкарайте ключа, ориентиран както е показано на фигура 3, в отвора във вратата и 

го дръжте в лек контакт вътре в ключалката; 

2. Завъртете комбинатора докато се появи придвижване навътре по посока обратна 

на часовниковата стрелка (около 5 мм.); 

3. Завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато ключът извърши второ 

придвижване. 

4. Завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка, докато ключът извърши 

трето придвижване. 

5. Извадете ключа и го вкарайте в другата посока (виж фигура 2). 

6. Въведете новата желана комбинация като следвате инструкциите на параграф А, 

от отчка 3 до точка 7. 


