Instrukcja obsługi
WaŜne wskazówki
• W interesie własnego bezpieczeństwa prosimy zmienić kod
uŜytkownika oraz kod nadrzędny, aby nikt niepowołany nie mógł
otworzyć sejfu z ustawieniami fabrycznymi.
• Nowe kody zawsze najpierw kilka razy sprawdzić przy otwartych
drzwiach.
• Kody i kluczyk przechowywać w bezpiecznym miejscu poza sejfem.
• Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosowanie kodów 6cyfrowych (1 milion róŜnych kombinacji).
• Nie uŜywać Ŝadnych danych osobowych, takich jak daty urodzenia,
numery telefonu itp.
• Błędny wpis moŜna stopniowo skasować przyciskiem „*”.
• W razie pojawienia się wskazania Lo-BATTE naleŜy wymienić
wszystkie 4 baterie.
• W razie rozładowania się baterii wewnątrz sejfu moŜna otworzyć drzwi
tylko przy uŜyciu kluczyka.
Rozpoczęcie uŜytkowania
Ołówkiem lub długopisem nacisnąć osłonę od dołu po prawej stronie w
celu zdjęcia pokrywy obok klawiatury. WłoŜyć do zamka kluczyk awaryjny
i obrócić do oporu.
Drzwi moŜna otworzyć obracając gałkę.
Wskazówka: Zamka awaryjnego uŜywać tylko w sytuacji wyjątkowej.
Nie jest on przeznaczony do zwykłego uŜytkowania!
Do schowka po wewnętrznej stronie drzwi włoŜyć baterie typu LR 6.
Będzie słychać kilka pojedynczych dźwięków, a potem ,melodyjkę, i
pojawi się wskazanie All Ready.
Potem na wyświetlaczu znowu wyświetlane jest normalne wskazanie
godziny.
Otwieranie sejfu
Wcisnąć kod #1234# (kod uŜytkownika) albo #123456# (kod nadrzędny).
Po prawidłowym wpisaniu kodu na wyświetlaczu widać wskazanie OPEN.
W ciągu następnych 6 sekund obrócić gałkę w celu otwarcia drzwi.
Po upływie tego czasu zamek znowu zablokuje się.
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Wskazówka: Po wpisaniu nieprawidłowego kodu na wyświetlaczu
pojawia się wskazanie ERROR.
Zamykanie sejfu
Zamknąć drzwi i obrócić gałkę w przeciwnym kierunku.
Programowanie kodu uŜytkownika albo kodu nadrzędnego
Wpisać aktualny kod uŜytkownika albo kod nadrzędny (ustawienie
fabryczne #1234# albo #123456# ).
Wcisnąć przycisk „*“, wpisać nowy kod 1- do 6-cyfrowy i wcisnąć przycisk
„#”.
Po prawidłowym wpisaniu kodu będzie słychać melodyjkę.
Wskazówka: W razie utraty kodu naleŜy wcisnąć przycisk na tylnej
stronie drzwi, co spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych. Wtedy
naleŜy od nowa zaprogramować kody, datę i godzinę.
Ustawianie daty i godziny
Data jest wyświetlana w formacie rok/miesiąc/dzień, godzina w formacie
godziny/minuty, a dzień tygodnia w formacie cyfrowym: 1 = poniedziałek,
2 = wtorek... 7 = niedziela.
W celu zmiany ustawienia wcisnąć przycisk „*“. Przyciskami 0 i 8 ustawić
właściwą liczbę. KaŜdą z tych czynności naleŜy wykonać w ciągu ok. 6
sekund, w przeciwnym razie wpisywanie zostanie przerwane.
Po wybraniu Ŝądanej liczby wcisnąć przycisk „#“. W celu przejścia do
następnego pola ponownie wcisnąć przycisk „#”.
Instrukcja montaŜu
Sejf spełnia przewidzianą funkcję ochrony dopiero po umocowaniu go do
masywnego elementu konstrukcji budynku.
Do wykonania niezbędnego i stabilnego montaŜu naleŜy wykorzystać
przewidziane do tego celu punkty zakotwienia.
Dane techniczne
Zasilanie:
4 baterie typu LR 6 / AA / 1,5 V (alkaliczne)
Warunki pracy:
wilgotność względna powietrza 20 % ~ 90 %
- bez tworzenia się kondensatu

