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CZ – Návod pro klíčový depozit KB.G5 

Otevření a zavření depozitu: 
Nastavte na číselníku kód (tovární kód je“0000”). 
Vytáhněte oko zámku, zmáčkněte tlačítko pro otevření  
a víko se otevře automaticky. Zavřete víko depozitu, zasuňte  
oko zámku a přetočte kód na číselníku tak, aby nebyla  
nastavena otevírací kombinace. 

Nastavení vlastního kódu: 
Nastavte na číselníku starý kód (tovární nastavení “0000”). 
Vložte vložku pro změnu kódu do otvoru na straně  
depozitu (obr. 1). Vždy jej zasuňte dovnitř až nadoraz dokud  
neuslyšíte cvaknutí. 
Nastavte na číselník vlastní kombinaci (obr. 2). 
Vyjměte vložku pro změnu kódu. Nový kód je nastaven. 

Tip 
Po nastavení vlastní kombinace otočte pouze jedním číselným kolečkem  
o jednu pozici a zpět a ujistěte se, že je heslo správné. 
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SK – Návod pre kľúčový depozit KB.G5 

Otváranie a a zatváranie depozitu: 
Nastavte na číselníku kód (výrobný kód je“0000”). 
Vytiahnite oko zámku, stlačte tlačidlo pre otvorenie a  
veko sa otvorí automaticky. 
Zatvorte veko depozitu, zasuňte oko zámku a pretočte kód  
na číselníku tak, aby nebola nastavená otváracia kombinácia. 

Nastavenie vlastného kódu: 
Nastavte na číselníku starý kód (výrobné nastavenie “0000”). 
Vložte vložku pre zmenu kódu do otvoru na strane  
depozitu (obr. 1). Vždy ju zasuňte dovnútra až na doraz dokiaľ  
nezapočujete cvaknutie. Nastavte na číselníku vlastnú  
kombináciu (obr. 2). Vyberte vložku pre zmenu kódu. Nový kód  
je nastavený. 

Tip 
Po nastavení vlastnej kombinácie otočte len jedným číselným  
kolieskom o jednu pozíciu a späť a uistite sa, že je heslo správne. 
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PL – Instrukcja użytkowania depozytora kluczy KB.G5 

Otwieranie i zamykanie depozytora: 
Na tarczy ustawić kod (kod fabryczny “0000”). 
Wyciągnąć pałąk zamka, nacisnąć przycisk otwarcia, osłona otworzy się  
automatycznie. Zamknąć osłonę depozytora, zasunąć pałąk zamka i ustawić  
kod na tarczy, aby nie była ustawiona kombinacja liczbowa otwarcia. 

Ustawienie własnego kodu: 
Ustawić na tarczy stary kod (kod fabryczny “0000”). 
Włożyć wkładkę zmiany kodu do otworu z boku depozytora (rys. 1).  
Zawsze zasunąć do środka, aż słychać kliknięcie. 
Ustawić własną kombinację na tarczy (rys 2). 
Usunąć wkładkę, aby zmienić kod. Nowy kod jest ustawiony. 

Wskazówka 
Po ustawieniu własnej kombinacji liczb, obrócić tylko jedno kółko numeryczne  
o jedną pozycję i z powrotem, aby upewnić się, że hasło jest prawidłowe. 
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HUN – Használati utasítás a KB.G5 kulcsos deposithoz  

A deposit kinyitása és bezárása: 
A számtárcsán állítsa be a kódot (gyári kód: “0000”). 
Húzza ki a zárszemet, majd nyomja meg a nyitógombot és a fedél  
automatikusan kinyílik. Zárja le a deposit fedelét, helyezze be a zárszemet és  
fordítsa el a kódot a számtárcsán úgy, hogy ne a nyitókombináció legyen  
beállítva.  

Saját kód beállítása: 
Állítsa be a számtárcsán a régi kódot (gyári beállítás: “0000”). 
Helyezze a betétet a kód módosításához a deposit oldalán lévő nyílásba  
(lásd: 1. ábra). Mindig tolja be egészen a végéig, amíg kattanást nem hall.  
Állítsa be a számtárcsán a saját kombinációt (lásd: 2. ábra). 
Húzza ki a kód módosítására szolgáló betétet. Az új kód be van állítva.  

Javaslat 
A saját kombináció beállítása után kizárólag egy számtárcsa kereket  
fordítson el egy pozícióval és vissza, majd győződjön meg róla, hogy  
a jelszó helyes.  
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DE – Anleitung für Schlüssel-Depositum KB.G5 

Öffnen und Schließen des Depositums: 
Stellen Sie an der Zahlenanzeige den Code ein (Werkscode “0000”). 
Ziehen Sie das Auge des Schlosses heraus, drücken Sie die Taste  
für das Öffnen der Abdeckung und die Abdeckung öffnet sich. 
Schließen Sie die Abdeckung des Depositums, verschieben Sie  
das Auge des Schlosses und drehen Sie den Code an der  
Zahlenanzeige so, dass die Öffnungskombination nicht mehr  
eingestellt ist. 

Einstellung des eigenen Codes: 
Stellen Sie an der Zahlenanzeige den alten Code  
ein (Werkseinstellung “0000”). Legen Sie die Einlage für die Änderung  
des Codes in die Öffnung an der Seite des Depositums (Abb. 1).  
Stecken Sie diese immer bis zum Anschlag hinein,  
bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie an der Zahlenanzeige die eigene  
Kombination ein (Abb. 2). Entnehmen Sie die Einlage für die  
Änderung des Codes. Der neue Code ist eingestellt. 

Tipp 
Drehen Sie nach dem Einstellen der eigenen Kombination nur ein  
Zahlenrädchen um eine Position und dann zurück, und versichern  
Sie sich, dass die Kombination richtig ist. 
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