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PAP

ZÁMEK FORCE MINI PODKOVA 9 CM X 8,7 CM FE, ČERNÝ / 
U-LOCK FORCE MINI 9CM X 8,7 CM STEEL, BLACK

Návod k nastavení kódu zámku:
1. Kód je z výroby nastaven na 0000. 
2. Pro změnu kódu otevřete zámek pomocí tlačítka PUSH(vlevo). Pravou 
část zámku (s logem F) otočte dozadu směrem od sebe.
3. Nastavte nový kód a otočte pravou část zpět do původní polohy.

Code settings:
1. The code is set to 0000
2. To change the code: open the lock with button PUSH. Turn the right 
lock side (with logo F) to the back position in direction away from you.
3. Set a new code and turn right lock side back. 

Kode indstilling:
1. Koden er standard sat til 0000
2. For at ændre koden: Åben låsen med knappen PUSH. Drej den højre 
side af låsen (med F logo) til den bagerste position i retning væk fra dig.
3. Indstil den nye kode og drej højre side tilbage igen.

Anleitung zur Einstellung des Schlosscodes:
1. Der Code ist ab Werk auf 0000 gesetzt
2. Um den Code zu ändern, ö�nen Sie das Schloss unter Zuhilfenahme 
des Knopfes „PUSH“ an der linken Seite. Drehen Sie den rechten Teil des 
Schlosses (mit „F“ beschriftet) rückwärts.
3. Stellen Sie den gewünschten Code ein und drehen Sie den rechten 
Teil des Schlosses in die ursprüngliche Position.

Ρύθμιση Κωδικού
1. Ο κωδικός είναι ρυθμισμένος στο 0000.
2. Για να αλλάξετε τον κωδικό : Ανοίξτε την κλειδαριά πατώντας το 
κουμπί PUSH. Γυρίστε την δεξιά πλευρά της κλειδαριάς (με το logo 
Force) προς τα πίσω, στην αντίθετη κατεύθυνση από ‘σας.
3. Ορίστε νέο κωδικό και γυρίστε το πίσω μέρος της κλειδαριάς δεξιά.


