
Instrukcja Obsługi i Zmiany Szyfru  

Zamków MP Serii 8500 
Modele: 8550; 8555; 8560; 8565 
Przed przystąpieniem do użytkowania zamka lub przed zmianą 
szyfru, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 
Nastawienie Szyfru Otwarcia Zamka 
 

Na podstawie pokrętła (Rys.1) znajdują się dwa wskaźniki. Jeden z 
nich, na górze, służy do normalnego nastawiania szyfru i otwierania. 

Wskaźnik po lewej stronie służy do zmiany szyfru. 
Ustawić się twarzą na wprost pokrętła (rys. po lewej). 
Obracać pokrętło powoli i spokojnie. Jeżeli po 
obróceniu pokrętła o prawidłową ilość obrotów, 
jakakolwiek cyfra znajdzie się za wskaźnikiem, to całą 
kombinację liczb należy nastawić ponownie. Nie 
obracać pokrętła z powrotem celem odtworzenia 
prawidłowego ustawienia.  

Za każdym razem, gdy wybrana liczba znajdzie się naprzeciw 
wskaźnika otwarcia, liczy się jeden obrót.  

 
Rys.1 

 

Aby zamknąć 
Dla pełnego bezpieczeństwa obrócić pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) co 
najmniej o pięć obrotów. 

 

Aby otworzyć: kombinacja trój liczbowa (50-25-50) 
 

1. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, 
gdy "50" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika otwarcia. 

2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po 
raz trzeci naprzeciw wskaźnika otwarcia. 

3. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, 
gdy "50" znajdzie się po raz drugi naprzeciw wskaźnika otwarcia. 

4. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "0" znajdzie się po 
raz pierwszy naprzeciw wskaźnika otwarcia. 

5. Gdy zero jest zgodne ze wskaźnikiem otwarcia należy wcisnąć i zwolnić pokrętło celem uruchomienia 
zespołu dźwigni. 

6. Obracać pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wycofania rygla. Jeżeli szyfr został 
nastawiony prawidłowo, zamek otworzy się. 

Stosuje się tę procedurę przy wszelkich trój liczbowych szyfrach zastępując wybranymi liczbami liczby 
50-25-50. 

UWAGA: Nie należy wciskać pokrętła na zerze zanim nie nastawi się wszystkich trzech liczb. 



Instrukcja Obsługi i Zmiany Szyfru Zamków MP Serii 8500 c.d. 

Zmiana szyfru: z 50-25-50 
Utwórz nowy szyfr, wybierając według własnego uznania trzy liczby i zapisz. 
Nie używać liczb między 90 a 10 dla twojej ostatniej liczby szyfru. (Liczby „zakazane” to: 
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – tylko dla ostatniej,trzeciej liczby szyfru) ) 
 

UWAGA: 

Nigdy nie wkładać klucza do 
zmiany szyfru do zamka przy 

zdjętej pokrywie. Należy 
zawsze upewnić się, aby klucz 
do zmiany szyfru znalazł się 
całkowicie w zamku przed 

jego przekręceniem. 
 

Rys 2 
 

Rys 3 
 

Rys 4 
 

1. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, 
gdy "50" znajdzie się po raz czwarty naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru 

2. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy "25" znajdzie się po 
raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru. 

3. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i zatrzymać w chwili, 
gdy "50" znajdzie się po drugi naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru. 

4. Pozostawić pokrętło w położeniu, w którym ostatnia liczba znajduje się naprzeciw wskaźnika zmiany 
szyfru i wsunąć klucz zmiany szyfru (Rys 2) do otworu z tyłu zamka. Wsunąć klucz tak daleko, aby 
pióro klucza znalazło się całkowicie w zamku. Obrócić klucz o ćwierć obrotu w lewo (w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys 3). 

5. Przy tym położeniu klucza do zmiany szyfru obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara). Zatrzymać się z chwilą, gdy pierwsza liczba nowo wybranego szyfru 
znajdzie się, po raz czwarty, naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru. 

6. Obracać pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do chwili, gdy druga liczba znajdzie 
się, po raz trzeci naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru. 

7. Obracać pokrętło w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do chwili, gdy trzecia 
liczba znajdzie się naprzeciw wskaźnika zmiany szyfru po raz drugi. Przytrzymując pokrętło w tym 
położeniu przekręcić klucz o ćwierć obrotu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rys 4) 
celem ponownego zaryglowania tarcz z nowym szyfrem. 

Nowy, wybrany przez ciebie szyfr jest teraz nastawiony. 
Przed zamknięciem drzwi kasy: wypróbować kilkakrotnie nowy szyfr, korzystając ze wskaźnika 
otwarcia i obserwować poprawne wycofanie rygla. 
 
Uwaga: Raz do roku należy przeprowadzić konserwację zamka przez autoryzowany serwis 

 

Wyłączny dystrybutor S & G w Polsce 
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