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ZAMKI KLUCZOWE 
 
 

 
 
● upewnij się, że klucze znajdują się w dostarczonej wraz z 
urządzeniem kopercie lub woreczku foliowym. Otwórz kopertę 
osobiście i wypróbuj działanie kluczy na otwartych drzwiach, 
● klucze zapasowe trzymaj w bezpiecznym miejscu, nigdy 
jednak wewnątrz szafy czy sejfu , które otwierają, 
● nie pozostawiaj kluczy w miejscu do którego mają dostęp 
osoby niepowołane. Pozwoli to uniknąć sporządzenia 
nieautoryzowanych kopii, 
● nie powierzaj kluczy, nawet na krótki okres czasu, osobom 
obcym, 
● w wypadku podejrzenia, że dostęp do sejfu czy szafy mają 
osoby niepowołane, natychmiast podejmij działania 
zmierzające do wymiany zamka. W tym celu zwróć się do 
dostawcy urządzenia. 
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ZAMKI  SZYFROWE 
 

 
● niezwłocznie po rozpoczęciu użytkowania szafy lub sejfu, 
zmień fabryczne ustawienia kodu zamka szyfrowego, 
● kilkakrotnie, osobiście,  w celu nabrania wprawy dokonaj 
zmiany kodu zamka. Czynności te wykonuj  przy otwartych 
drzwiach.  
● jeżeli nie ufasz swojej pamięci, zapisz kod zamka i 
przechowuj go w miejscu zabezpieczonym przed dostępem 
osób niepowołanych  
● nie ustawiaj kombinacji kodu w postaci ciągu  kolejnych, 
malejących lub rosnących cyfr, 
● nie ustawiaj cyfry 5( pięć) oraz 0 (zero)  na końcu 
kombinacji cyfrowej otwierającej zamek, ponieważ kod taki 
jest łatwiejszy do złamania, 
● unikaj powtarzania cyfr w ustawianiu  kodu ( np. 331332),  
● zmieniaj kombinację cyfr każdorazowo, gdy istnieje obawa, 
że ktoś niepowołany ją poznał, 
● po zamknięciu drzwi, kilkakrotnie obróć tarcze zamka, 
zarówno w lewo jak i w prawo.   
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ZAMKI  ELEKTRONICZNE 
 

 
 
 
 
● niezwłocznie po rozpoczęciu użytkowania szafy lub sejfu, 
zmień fabryczne ustawienia kodu zamka szyfrowego, 
● kilkakrotnie, osobiście,  w celu nabrania wprawy dokonaj 
zmiany kodu zamka. Czynności te wykonuj przy otwartych 
drzwiach.  
● jeżeli nie ufasz swojej pamięci, zapisz kod zamka i 
przechowuj go w miejscu zabezpieczonym przed dostępem 
osób niepowołanych  
● staraj się jak najczęściej zmieniać kombinację kodu, aby 
uniknąć efektu zużywania klawiszy, ( może to w znaczący 
sposób ułatwić  odgadnięcie szyfru przez osoby niepowołane) 
● w wypadku konieczności wymiany baterii, używaj tylko tych 
wskazanych przez producenta zamka  
  


