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Llsninq.
drej knoppen til
venstre til
stop. Drej drejepilen
L/4 omg. mod uret.
Drej til
venstre mindst 4 hele omdrejn.
9ms_titt ing.
det sidste tal mA ikke vare
Velg 3 kodetal,
mellem 0 og 20. TaI som f. eks. 54-38-72
vil vare en god kode.
Dek evt.
Nu skal De bruge omstillingsmarket.
oplukningsmarket med en finger.
Drej den nuvarende kode pi omstillingsmarket
og stop n8r De har n8et sidste kodetal.
2. Nu kan omstillingsn@glen
f@res ind i IeDrej
sen, ( ndglen skal helt i bund )
(figur 2.1
n@glen 1/4 omgang mod uret
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2 gang - hold talskiven
i denne position.
5. Omstillj-ngsn@glen drejes nu L/4 omgang med
og tages ud( figur 3.)
uret
Den nye kode er nu i ltsen.
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