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S&G  KOMBINĀCIJU SLĒDZENES  
LIETOŠANAS UN KODU MAIŅAS INSTRUKCIJA 

 
Rūpīgi izlasiet šo instrukciju pirms atslēgas lietošanas un kodu maiņas. 
Normālai koda uzstādīšanai un atvēršanai paredzēts atvēršanas indekss, 
kas atrodas slēdzenes diska virspusē. Ja nepieciešams uzstādīt kādu citu 
kombināciju, atvēršanas indeksa malā atrodams maiņas indekss. Šī ir 
slēdzene ar smalku mehānismu, tāpēc īpaša vērība jāpiegriež tam, lai 
nostādītu vienā līnijā kombinācijas ciparus ar indeksu. Grieziet disku lēni 
un nepārtraukti. Ja pēc pareizas koda ciparu uzgriešanas, disks tiek 
pagriezts par daudz un parādās sekojošais skaitlis, tad jāsāk koda 
uzstādīšana no jauna. Nevajag disku griezt  atpakaļ, lai iegūtu vajadzīgo 
stāvokli. Katru reizi, kad izvēlētais nummurs tiek nostādīts vienā līmenī  ar 
atvēršanas indeksu, ir jāskaita apgriezienu skaits. 

 

 
 
 
 

1. Atvēršana 
Lai atvērtu trīs ciparu kombināciju, visas slēdzenes šajā sērijā ir nostādītas rūpnīcā uz kodu (10-20-30). 

 
1.1. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad cipars "10" ir nostājies vienā līnijā ar atvēršanas indeksu ceturto reizi. 
1.2. Pagrieziet disku pa labi, apstājoties, kad cipars "20" ir nostājies vienā līnijā ar atvēršanas indeksu trešo reizi. 
1.3. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad cipars "30" ir nostājies vienā līnijā ar atvēršanas indeksu otro reizi. 
1.4. Pagrieziet disku lēni pa labi, līdz tas atduras pie cipara ‘’0’’ un spiediet rokturi uz iekšu līdz atskan klikšķis. 
1.5. Pagrieziet  disku pa labi apmēram līdz atzīmei   „85’’, bultas tiek atbrīvotas. 

 
2. Aizslēgšana 
 

Lai aizslēgtu seifu, jāpagriež disks pa kreisi vai pa labi pāris apgriezienus. 
 

3. Kombinācijas maiņa  
 
Lai veiktu kombinācijas maiņu nepieciešams pie atvērtām seifa durvīm izbīdīt bultas un aizslēgt koda slēdzeni (sk.punktu 
2). 

 
3.1. Vecās kombinācijas noņemšana 
 

Uzmanību! Vecās kombinācijas noņemšanai jālieto maiņas indeks! 
Rūpnīcā uzstādītā kombinācija „10-20-30” tiek noņemta sekojoši: 
 

3.1.1. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad cipars "10" ir nostājies vienā līnijā ar maiņas indeksu ceturto reizi. 
3.1.2. Pagrieziet disku pa labi, apstājoties, kad cipars "20" ir nostājies vienā līnijā ar maiņas indeksu trešo reizi. 
3.1.3. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad cipars "30" ir nostājies vienā līnijā ar maiņas indeksu otro reizi. 
3.1.4. Uzgrieziet maiņas indeksa pēdējo ciparu  un ielieciet maiņas atslēgu atslēgas caurumā slēdzenes aizmugurējā 

daļā (skat.2.zīm.). Pagrieziet atslēgu vienu ceturtdaļu apgrieziena pa kreisi (skat.3.zīm.). Tagad vecā 
kombinācija ir izdzēsta. Maiņas atslēgu atstājiet šādā pozīcijā.  
UZMANĪBU ! Neizmantojiet skaitļus no 90-99 un no 0-10 jūsu koda pēdējam ciparam, piem., (46-82-13). 
Lielākai drošībai, neizmantojiet skaitļus, kas beidzas ar 0 vai 5, un nelietojiet ciparus augošā vai dilstošā kārtībā, 
piem., (35-50-75  ) - šī k ombinācija ir sliktāka nekā, piem., (54-38-72). 
 
 
 
 



 
 
 

3.2. Jaunas kombinācijas uzstādīšana 
 
3.2.1. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties tad, kad pirmais cipars no jaunizvēlētās kombinācijas sakrīt ar maiņas 

indeksu ceturto reizi. 
3.2.2. Pagrieziet disku pa labi, apstājoties, kad otrais cipars ir vienā līmenī ar maiņas indeksu  

trešo reizi. 
3.2.3. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad trešais cipars sakrīt ar maiņas indeksu otro reizi. 

Turot disku šādā stāvoklī, pagrieziet maiņas atslēgu atpakaļ pa labi un izņemiet to(skat .4.zīm). 
3.2.4. Jaunā kombinācija, ko esat izvēlējušies, tagad ir iestādīta slēdzenē. 

Ievērojiet piesardzību, izmēģinot jauno kombināciju vairākas reizes. Durvis verat ciet tikai tad, kad 
slēdzene ir atvērta vismaz 4x no vietas pie atvērtām durvīm. Tad varat aizvērt seifu un būt drošs, ka 
jaunā kombinācija ir pareiza. (Visas darbības notiek pie atvērtām durvīm.) 
 
BRĪDINĀJUMS ! Nekad nelieciet slēdzenē maiņas atslēgu, kad ir noņemts vāks. Vienmēr pārliecinieties, ka 
maiņas atslēgas izcilnis ir pilnīgi iegremdēts slēdzenē(zīm.2), pirms pagriežat maiņas atslēgu. 
Ja ir radusies kļūda, uzstādot jauno kombināciju, iesakām izsaukt kvalificētu atslēdznieku. 
 
Ja radusies problēma, viemēr atstājiet durvis vaļā, pirms izsaucat speciālistu! 

 

 

 
 

Īss kopsavilkums 
 
1. Lai ērtāk lietot, slēdzeni var sekot šadai shēmai: 

ATVĒRT: pret atvēršanas indeksu: 
            10                       4X   
   3X  20 

30  2X   
 pagriezt uz 0, nospiest, atlaist un             pagriezt līdz atduras 

Ja atdures nav, atkārtojiet  darbību vēlreiz (nepareizi uzstādīta  kombinācija). 
2. Seifu aizverot, jānobīda slēdzenes disks, līdz ar to seifs ir aizvērts.   
 

*Kodu maiņu labāk veikt pēc nelielas pieredzes kodu atslēgas lietošanā, pretējā gadījumā 
var rasties problēmas ar jaunā koda atvēršanu. 
 
 
 
Konsultāciju vai problēmu gadījumā zvaniet: 
SIA „Data J&S”  67240227. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


