
BRL'CSAli! ' lSNIliG for S&G-kodclls tvpe 6630 mcd 3 skiver.

Kodelisen er en prccisionslAs. For ikke at
odelcgge lisen. skal drejeknoppen drejes roligt.
Ver ornhyggelig med at dreje prccis,
har rnan drejet for langt. kan der ikke drejes
tilbage. men man mi begynde helt forfra.

Bemark ! Yderringen ( figur I ) har et opluk-
ningsmerke og et omstillingsmcrke.
Man skal aldrig begynde pi omstilling af kodelAsen,
for man er fuld fortrolig med brugen af denne.
Ved brug: ( bAde ved oplukning og omstilling )
te ller man een omgang hver gang naste kodetal
passeres.

Oplukning:
l. Drej til venstre indtil fsrste kodetalnls 4. gang.
2. Drej til hojre indtil anden kodetal nAs 3. gang.
3. Drej til venstre indtil tredie kodetal nAs 2. gang.
4. Drej langsomt til hojre. ( Hvis ikke lAsen
blokerer ved stop er der lavet en fejl undervejs,
og man mi begynde helt forfra. )

Lllsning:
Drej til venstre mindst 4 hele omgange.

Omstilling:
Valg 3 forskellige kodetal, der bor vare minimum
l0 streger mellem hvert kodetal, og det sidste kodetal
mt ikke vere under 20.

Tal som f. eks.9 38 72 vil vereengod kode.
Nu skal man bruge omstillingsmcrket,
( dek evt. oplukningsmcrket med en finger.)
l. Drej den nuvarcnde kode pA omstillingsmerket
og stop pi det sidste kodetal.
2. Nu kan omstillingsnoglen fores ind pt lAsens bagside
( noglen skal helt i bund ). Drej noglen l/4 omgang
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mod uret ( figur 2. )
3. Drej til venstre til fsrste kodetal nis 4. gang ( ud for omstillingsmarket ).
4. Drej til hojre til andet kodetal nAs 3. gang. ( ud for omstillingsmerket ).
5. Drej til venstre til tredie kodetal nAs 2. gang ( ud for omstillingsmarket )
hold talskiven i denne position.
6. Omstillingsnoglen drejes nu l/4 omgang med uret ( figur 3 ) og tages ud.
Den ny kode er nu i llsen.

Vigtigt:
Prev altid den nye kode med ASUX DOR ca. 5 gange fsr dsren llses.
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