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Deschiderea lacătului 
Setaţi codul corect compus din 3 poziţii (setarea din fabricaţie este „000”) folosind cele 3 rotiţe de setare (2). 
În acest sens ţineţi cont de ambele puncte aflate între rotiţele de setare; aici este partea lacătului pe care trebuie să setaţi codul 
corect! 
Scoateţi mânerul (1) din lacăt şi rotiţi-l pentru a deschide lacătul.  
 
 

Blocarea lacătului 
Scoateţi un pic mânerul (1) din lacăt şi rotiţi-l în aşa fel încât să intre în orificiul lacătului. Rotiţi cele 3 rotiţe de setare astfel încât 
să se afişeze un alt cod decât cel care deschide lacătul (setarea din fabricaţie este „000”).  
 
 

Setarea unui cod nou 
Setaţi codul corect (vezi mai sus punctul „Deschiderea lacătului”). 
Scoateţi mânerul din lacăt (A) şi rotiţi-l la 90° (B) astfel încât mânerul să 
se fixeze în poziţie. Apăsaţi mânerul pe carcasă (C) şi rotiţi-l încă o dată 
la 90° (D).  
Setaţi un alt cod compus din 3 poziţii, de ex. 123 (codul trebuie să fie 
întotdeauna setat pe partea cu cele 2 puncte). 
Rotiţi mânerul la 180° spre poziţia de ieşire (E).  
 
 

Deschiderea lacătului cu cheia TSA 
Lacătul poate fi deschis cu ajutorul cheii standard TSA folosită de personalul de securitate (vamă, aeroport etc.), indiferent de 
codul setat de către utilizatori. Marcarea color (3) indică dacă lacătul a fost (roşu) sau nu (verde) deschis. Pentru a reseta 
marcarea color setaţi un cod din 3 poziţii şi deschideţi lacătul în mod obişnuit.  
 
TSA = Transportation Security Administration: Aceasta este o agenţie a departamentului Homeland Security din SUA, care 
răspunde de siguranţa călătorilor pe teritoriul SUA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 
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