
ІНСТРУКЦІЯ до сейфів «ЕАGLE» 
Моделі SS-020,SS-031D та SB-02C 

з механічним кодовим замком 
 

Застереження: 

Перед початком роботи з замком чи зміною кодової комбінації уважно прочитайте 

інструкцію! 

Введення: 
Зверху нерухомого кільця є основна мітка, призначена для звичайного набору кодової 
комбінації.  
Зліва від основної мітки є додаткова мітка, яка призначена тільки для встановлення нової 
кодової комбінації. 

 
При наборі кодової комбінації уважно слідкуйте за точним суміщенням потрібного 
числа з основною міткою. 
 
Обертайте диск повільно та рівномірно.  
Якщо при наборі чергового числа із кодової комбінації ви, зробивши необхідну кількість обертів, 
випадково повернули диск так, що число перейшло за основну мітку, то потрібно повторити 
введення всієї кодової комбінації спочатку.  
 
Не намагайтеся повертати диск у зворотний бік для суміщення числа з основною 

міткою! 

 
Оберт вважається завершеним в момент суміщення потрібного числа з основною міткою. 

 
Відкриття замку з установленою 3-значною комбінацією. 
(наприклад, 50-25-50) 
 
Дія № 1. Повертайте диск проти годинникової стрілки до тих пір, доки число «50» 
суміститься з основною міткою в четвертий раз. 
Дія № 2. Повертайте диск за годинниковою стрілкою до тих пір, доки число «25» 
суміститься з основною міткою в третій раз. 
Дія № 3. Повертайте диск проти годинникової стрілки до тих пір, доки число «50» 
суміститься з основною міткою в другий раз. 

Дія № 4. Повільно поверніть диск за годинниковою стрілкою до відкриття замку. 
 

Закриття замку. 
Поверніть диск проти годинникової стрілки мінімум на чотири оберти. 

 
 
 
Зміна кодової комбінації. 
Оберіть нову шестизначну кодову комбінацію, розбивши її на три групи. 
 
Не використовуйте числа у діапазоні між 0 і 30 для останньої групи комбінації (наприклад, 46-
82-03).  
Для досягнення максимальної секретності не використовуйте в кодовій комбінації числа, які 
закінчуються на 0 чи 5, і не використовуйте числа у послідовності, що зростає або 
зменшується! (Наприклад, комбінація 35-50-75 гірше, ніж 54-38-72). 
 
Дія № 1. Використовуючи додаткову мітку, наберіть кодову комбінацію від виробника, як 
написано у п.1-2-3. Замок продається замовнику з установленою комбінацією 50-25-50. 



Дія № 2. Утримуючи диск на останньому набраному числі кодової комбінації, вставте ключ в 
отвір на внутрішньому боці замку. Ключ повинен бути вставлений таким чином, що «крило» 
ключа повинно повністю увійти в замок. 
Дія № 3. Поверніть ключ вліво на чверть оберту. Утримуючи ключ в цьому положенні, 
поверніть диск проти годинникової стрілки до суміщення першого числа нової комбінації с 
додатковою міткою в четвертий раз. 
Дія № 4. Поверніть диск за годинниковою стрілкою до суміщення другого числа нової 
кодової комбінації с додатковою міткою в третій раз. 
Дія № 5. Поверніть диск проти годинникової стрілки до суміщення третього числа нової 
комбінації додатковою міткою в другий раз. Утримуючи диск в цьому положенні, поверніть 
ключ праворуч у початкове положення і вийміть його. Нова кодова комбінація встановлена. 

 
Застереження: 

Після зміні кодової комбінації декілька разів спробуйте відкрити і закрити замок при 
відкритих дверцятах сейфу для того, щоб впевнитись у правильності установки нової кодової 
комбінації. 
 
Ніколи не вставляйте ключ в замок коли кришка замку знята. Перед обертом ключа 

переконайтесь, що «крило» ключа повністю увійшло в замок! 
 

Увага!  

Слідкуйте за тим, щоб вміст сейфа не перешкоджав зачиненню дверей і ригельної 

системи. Це може призвести до блокування ригелів та проблем при відчиненні сейфу. 

 

 

 

 

 


