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Tengely.

Assembly instructions:
Remove model parts from the hanger board as 
illustrated below. Careful not to break parts. If a part 
doesn't remove easily, carefully cut it out with a 
knife. This model is intented for self-assembly 
without glue. If you have difficulty installing the 
axles, try waxing them with a regular candle. All 
moving parts can also be waxed during assembly to 
reduce friction when operating the model.

Összeszerelési útmutató: Szedd ki a részeket a 
táblából az alábbi illusztrálás szerint. Vigyázz, hogy el 
ne törd a részeket. Ha egy darabot nem tudsz 
könnyen kiszedni, óvatosan vágd ki egy késsel.  A 
modell összerakásához nem kell ragasztót 
használnod! Ha nehézségeid vannak a tengely 
elhelyezésével, nyugodtan gyantázd be egy egyszerű 
gyertyával. Az összes mozgó alkatrészt 
begyantázhatod az összeszerelés során, hogy 
csökkentsd a súrlódást a modell működése közben.

Warning! Do not use a lighted candle!
Caution! Axles have sharp points!

Figyelem! Ne égő gyertyát használj!
Vigyázat! A tengelyvégek élesek!

Symbols
Pay attention.
Wax the part with a regular candle (rub with a 
candle).
Snap off or cut off.
Spare parts.
Cut creosspieces before removing the part from the 
board.
Sand to remove burrs.

Szimbólumok
Figyelj! Ellenőrizd a helyes irányt és beállítást.
Viaszold be a darabot egy egyszerű gyertyával 
(dörzsöld be egy gyertyával)
Törd ki vagy vágd ki.
Pótalkatrészek
Vágd ki a közbenső részeket, mielőtt  egy darabot is 
kivennél a táblából.
Csiszold le a sorját egy smirglivel.

Axle.
Clarification:
By default, a safe is assembled with a standard 
combination lock code - 321. To set another code, 
during assembly you will need to replace the pegs 
numbered 48 and 49 located in three large washers 
labeled 40, 41, and 42 into the slots with other 
numbers. See fig. 1. You can find code setting 
options in Table 1.
Caution! Do not install pegs in the washers marked I, 
II, III into slots with opposite numbers, for instance, 
1 and 4, or 4 and 9. See fig. 2.
The final digit of the code will depend on how the 
lock knob is set in the hole of the part 32 and after 
that in the door of the safe. The correct position for 
installation is marked on part 32 with arrows and 
digits 1-6 and 2-7. Do not install the lock knob in a 
slot without arrows. See fig. 3.

Pontosítás:
Alapértelmezés szerint a széf egy szabványos zárolási 
kóddal van felszerelve - 321. Ha más kódot szeretnél 
beállítani, az összeszerelés során a 40, 41 és 42-es 
címkével ellátott három nagyméretű alátétben 
található 48-as és 49-es faszegeket ki kell cserélned a 
többi számmal. Lásd 1. ábra. Az 1. táblázatban kód 
beállítási opciókat találhatsz.
Vigyázat! Ne helyezz faszegeket a I, II, III aljzatokba 
az ellenkező számokkal rendelkező nyílásokba, 
például 1-es és 4-es vagy 4-es és 9-es aljzathoz. Lásd 
2. ábra.
A kód utolsó számjegye attól függ, hogy a zár 
fogantyúját hogyan rögzítették  a 32-es rész 
nyílásába, majd azt követően a biztonsági ajtóban. A 
beiktatás megfelelő helyzetét a 32. rész jelöli 
nyilakkal és számokkal (1-6 és 2-7) . Ne szerelje a zár 
fogantyúját egy nyilak nélküli nyílásba. (Lásd 3. ábra)



Safe - Széf

Oldal 2

Caution! After assembling the lock do not close the 
safe door until you have checked and re-checked 
that the lock code is working properly. Close the 
door only after the lock is completely assembled 
with all the parts installed, including the dollar 
symbol-shaped back frame and the fixing bar 57. 
Fig.4.
After lock assembly, you need to find out the actual 
code configured when assembling. Start by turning 
the lock knob two times counterclockwise (left). Do 
this every time before entering the code.
First digit. Rotate the lock knob counterclockwise 
(left) until the slot on the last (third) disc is aligned 
with the ridge on the lock mechanism. Look at the 
digit on the knob that the triangle mark points to. 
Remember the digit. Fig. 5.
Second digit. Rotate the lock knob clockwise (right) 
to zero. Upon reaching ero, rotate further until the 
slot on the second disc is aligned with the ridge on 
the clock mechanism. The second disk is marked 
red.Look at the digit on the knob that the triangle 
mark points to. Remember the digit. Fig. 6.
Third digit. Once again rotate the safe knob 
counterclockwise (left) until the lock opens. The first 
disc is marked green. Look at the digit on the knob 
that the triangle mark points to. Remember the 
digit. Fig. 7.
When the slots on all three discs are aligned with the 
lock mechanism, the lock opens. Fig. 8.
In order to close the lock, turn the knob 
counterclockwise (left). Check the lock code a few 
times looking at the digits on the lock knob.
There should only be whole numbers in the code of 
a properly assembled lock (not 7.5 or 3.5, for 
example).

Vigyázat! Miután beszerelted a zárat, ne zárd be a 
széf ajtaját amíg le nem ellenőrizted kétszer, hogy a 
zár kódja megfelelően működik! Csak azt követően 
csukd be az ajtót, miután a zár teljes összeszerelésre 
került, beleértve a dollárjel alakú hátsó keretet és az 
57-es rögzítő rudat. 4. ábra.
A zár összeszerelése után, ki kell találnod a tényleges 
konfigurációs kódot. Fordítsd el a záró gombot 
kétszer az óramutató járásával ellenkező irányban 
(balra). Ezt mindig csináld meg, mielőtt beírod a 
kódot.
Első számjegy. Fordítsd el a zár gombját az 
óramutató járásával ellentétes irányba (balra), amíg 
az utolsó (harmadik) lemezen lévő nyílás a 
zárszerkezet gerincéhez igazodik. Nézd meg a 
háromszög által jelzett gombon lévő számjegyet. 
Jegyezd meg a számjegyet. 5. ábra.
Második számjegy. Fordítsd el a zár gombját az 
óramutató járásával megegyező irányba (jobbra) a 
nullára. Ha elérted a nulla értékét, addig fordítsd 
tovább, amíg a második lemezen lévő nyílás a 
zárszerkezet gerincéhez nem igazodik. A második 
lemez pirossal van jelölve. Nézd meg a háromszög 
által jelzett gombon lévő számjegyet. Jegyezd meg 
ezt a számjegyet. 6. ábra.
Harmadik számjegy. Ismét fordítsd el a zár gombját 
az óramutató járásával ellentétes irányba (balra) 
addig, amíg a zár ki nem nyílik. Az első lemez zölddel 
van jelölve. Nézd meg a háromszög által jelzett 
gombon lévő számjegyet. Jegyezd meg ezt a 
számjegyet. 8. ábra.
Ahhoz, hogy lezárd a zárat, fordítsd el a gombot az 
óramutató járásával ellentétes irányba (balra). 
Ellenőrizd párszor a zárat úgy, hogy ránézel a zár 
gombján lévő számjegyekre. Egy megfelelően 
összeszerelt zárban csak egész számoknak kell 
szerepelnie a kódban. (például nem szerepelhet 7,5 
vagy 3,5).

Thanks for following along on this journey with us. Köszönjünk, hogy velünk tartottál ezen a csodás 
utazáson!


