
Отваряне на сейфа за първи път

При първо отваряне, използвайте резервния ключ.
* Поставете резервният ключ и завъртете надясно
* Едновременно с това завъртете дръжката в същата посока
* Поставете батерии и настройте персонален код.
ВАЖНО: Не съхранявайте резервния ключ в сейфа

Поставяне на батерии

* Премахнете капачето на отделението за батерии
* Сложете 4 бр. АА батерии като следите + и - посоки
* Затворете капачето на отделението за батерии

Настройване на главен потребителски код

* При отворена врата, моля натиснете бутон reset, който се намира на 
обратната страна на вратата, докато светне жълта индикация.
* Въведете код 3-8 цифри, след което натиснете А или В бутон, докато 
изгасне жълтата светлина. Преди да затворите вратата, въведете новия код
и натиснете бутон А или В. След успешно въвеждане светва зелена индикация.
Ако се появи жълта индикация и звуков сигнал 5 пъти, потребителския
код не е приет.

Настройване на персонален код

* При отворена врата, натиснете 00, след което бутон reset, който се
намира на обратната страна на вратата, докато светне жълта индикация
* Въведете код 3-8 цифри, след което натиснете А или В бутон, докато 
изгасне жълтата светлина. Преди да затворите вратата, въведете новия код
и натиснете бутон А или В. След успешно въвеждане светва зелена индикация.
* След като настроите кода, премахнете резервния ключ и поставете
капачето отгоре, за да го скриете. Винаги пазете ключа извън сейфа !
Ако се появи жълта индикация и звуков сигнал 5 пъти, потребителския
код не е приет.

Отваряне на сейфа с потребителски код

* Въведете потребителския код и натиснете бутон А или В
* Зелена индикация, че кодът е приет
* Натиснете дръжката надолу, за да отворите вратата

Отваряне на сейфа с резервен ключ

ВАЖНО: Винаги пазете резервния ключ извън сейфа.
* Премахнете капачето на резервния ключ
* Поставете ключа и завъртете надясно
* Докато ключа е в ключалката, натиснете дръжката надолу, за да отворите
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Монтаж на пода

Стъпка 1: Махнете болта, с помощта на 10 мм шестограм 
/ невключен в комплекта /.Отстранете закрепящата глава от 
дъното на сейфа.

Стъпка 2: Затегнете закрепящата глава към пода, с помощта на
болтовете, които са включени в комплекта.

Стъпка 3: Поставете сейфа и затегнете болтовете добре.

Инструкция за електронното заключване

1/2Пожароустойчивост: 60 мин при макс 
температура от 760°C / 1400°F



reset

ЕИК: 115163890

2/2

Reset бутон

Панел за рез.
ключ

Клавиатура

Капак за батерии

Отваряне на капака на резервния ключ

Стъпка 1: Използвайте отвертка, за да махнете капака

Регулиране на стелажа

Стъпка 1: Повдигнете рафта и го измъкнете

ВАЖНО: Когато смените батериите, потребителския код

автоматично се изтрива. Необходимо е да настроите нов

такъв, като следвате инструкциите. Ако батериите са 

изтощени, използвайте резервния ключ, за да ги смените, 

след което настройте новия код.

Никога не съхранявайте рез. ключ в сейфа

Дръжка

Автоматично заключване

* При въвеждане на грешен код 3 пъти се активира аларма за 20 сек
* При въвеждане на грешен код 6 пъти, се активира аларма за 5 мин.
* По време на заключването ще чуете сигнал и ще видите жълта индикация
ВНИМАНИЕ: Клавиатурата няма да работи по време на блокирането

Смяна на батерии

Когато се премахнат батериите, автоматично се изтрива 
потребителския код. За да подмените, отворете отделението 
за батерии на задната страна на  вратата, като натиснете по посока
на стрелката и поставите новите батерии
ВАЖНО: Не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте алкални,
стандартни или презареждащи батерии. 
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