
Sistemul de închidere CODE-COMBI -B 
 
!!ATENłIE:  Î n a i n t e de a pune în funcŃiune  sau de a instala o nouă combinaŃie, vă rugăm 
să citiŃi până la capăt cu atenŃie aceste instructiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de 
răspundere în cazul unor deranjamente în funcŃionare, deranjamente  intervenite în urma unei 
reglări greşite, a forŃării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat şi nici în 
cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului 
într-un alt mod decât cel indicat. 
 
1., Recomand ări importante 
- programare se va executa cu uşa deschisă 
-durata dintre două tastări nu poate fi mai mare de 20 secunde altfel sistemul electronic se 
decuplează şi întreg procesul va trebui reluat 
-întroducerea codului poate fi interupt  prin apăsarea tastei “P”  
-seiful din fabricaŃie este programat având codul 1,2,3,4,5,6.  Vă rugăm schimbaŃi codul cât 
mai repede posibil Nu folosiŃi drept cod de acces date legat de viaŃa personală ! 
-NU lăsaŃi niciodat ă cheia în interiorul seifului 
 
2.,Specificatiile semnalelor luminoase: 
-1x verde- se va aprinde dupa introducerea codului valabil format din 6 cifre 
-verde permanent- sistemul de închidere se poate programa 
-3x ro şu -cod invalid sau intreruperea întroducerii  codului 
-10x ro şu dup ă apăsare tastei ON- baterii slabe 
-roşu intermitent la fiecare secund ă-în perioada TIME OUT 
-roşu intermitent la 5 secunde- în perioada de deschidere 
-rosu alternând cu verde , 3x- la ultima deschidere s-a utilizat un cod diferit 
-roşu şi verde intermitent înso Ńit de semnal sonor- capacul suportului de baterii a fost 
îndepărtat 
-verde intermitent înso Ńit de un semnal sonor la 5 secunde -se poate deschide seiful 
-1x semnal sonor -s-a terminat perioada de deschidere 
-2x semnal sonor -cod nou ( format din 6 cifre) 
-3x semnal sonor -cod gresit ( format din 6 cifre) 
 
 3.,Instruc Ńiuni de utilizare. 
Variante de cod posibile: 
- master code-cod principal (6 cifre) 
-cod utilizator( pentru utilizatori secundari-cod format din 6 cifre) 
-cod dublu ( 2 coduri formate din 6 cifre –opŃiunea ca seiful să se poată deschide în prezenŃa a 
două persoane/principiul 4 ochi) 
 
4 Punerea în func Ńiune 
 
4.1 Deschidere seif –în cazul folosirii  codului pr incipal/master si cod utilizator 
- apăsaŃi butonul  „ON”  
- introduceŃi codul de acces (codul master de punere în funcŃiune: 1,2,3,4,5,6,7,8) 
- aveŃi timp 4 secunde să răsuciŃi broasca de acces în direcŃia acelor de ceasornic. 



 
  
4,2 Deschiderea seifului –în cazul folosirii  codului d ublu  
- apăsaŃi butonul  „ON”  
- introduceŃi  primul cod de acces  
- introduceŃi  al doilea cod de acces 
- aveŃi timp de 4 secunde să răsuciŃi manerul în direcŃia acelor de ceasornic 
 
4,3 Perioada TIME OUT 
 După trei încercări succesive de deschidere cu coduri de siguranŃă greşite, sistemul de 
închidere va intra într-un status de auto-blocaj ( Time out). Astfel sistemul este blocat pentru o 
perioadă de un minut. Acest fapt este semnalat şi de aprindera LED-lui în culoarea roşie la 
fiecare 2 secunde. După ieşirea din acest ciclu de auto blocare semnalat şi printr-un sunet 
ascuŃit trebuie introdus în maximum 20 de secunde codul de acces corect setat, în caz contrar 
la introducerea unui cod de acces greşit perioada de blocaj se măreşte la 2 minute. Alte 
încercări nereuşite cu coduri de acces eronate atrag după sine creşterea perioadei de blocare 
la 4,8 respectiv 16 minute. În caz de neintroducere a unui cod de acces după 20 de secunde 
sistemul va intra din nou în starea de blocaj automat. 
IMPORTANT 
Codurile se programează numai cu uşa deschisă. Vă rugăm ca imediat după programarea 
codurilor noi  să le incercaŃi având deschisă uşa  seifului pe perioada încercărilor 
4.4.1 Schimbarea codului master ( cod principal ) 
-deschideŃi seiful folosind cele 6 cifre ale codului master valid 
-apăsaŃi butonul “ON”  
-apăsaŃi tasta “P”  
-tastaŃi codul principal valid ( 6 cifre) 
-tastaŃi noul cod principal 
-repetataŃi tastarea noului cod 
ÎncercaŃi noul cod de câteva ori având în permanenŃă usa seifului deschisă 
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu . 
ReluaŃi întregul proces de programare 
4.4.2 Schimbarea codului utilizator ( cu cod princi pal) 
-deschideŃi seiful folosind cele 6 cifre ale codului principal/master valid-vezi pctul 4.1) 
-apăsaŃi butonul “ON” 
-apăsaŃi tasta “P”  
-tastaŃi codul principal valid ( 6 cifre) 
-apăsaŃi tasta “P”  
-apăsaŃi tasta ”3”  
-tastaŃi noul cod principal 
-repetaŃi tastarea noului cod 
ÎncercaŃi noul cod de câteva ori având în permanenŃă usa seifului deschisă 
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori  . 
ReluaŃi întregul proces de programare 
 
 
 



4.4.3 Schimbarea codului utilizator ( cu alt cod ut ilizator) 
-deschideŃi seiful folosind cele 6 cifre ale codului principal/master valid 
-apăsaŃi butonul “ON”  
-apăsaŃi tasta “P”  
-tastaŃi codul principal valid ( 6 cifre) 
-tastaŃi noul cod principal 
-repetataŃi tastarea noului cod 
ÎncercaŃi noul cod de câteva ori având în permanenŃă usa seifului deschisă 
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori  . 
ReluaŃi întregul proces de programare 
 
 
4.5  Anularea codurilor principale /master, de acce s, codurilor duble, a perioadelor de 
întârziere 
-deschideŃi seiful folosind cele 6 cifre ale codului principal/master valid 
-apăsaŃi butonul “ON”  
-apăsaŃi tasta “P”  
-tastaŃi codul principal valid ( 6 cifre) 
-apăsaŃi tasta “P”  
-apăsaŃi tasta “0” 
 
 Cu această operaŃie aŃi anulat toate codurile existente, codurile duble, perioadele de întârziere 
a deschiderii  
 
4,6 Programarea sistemului de închidere:  
InchideŃi seiful folosind mânerul apoi  rotiindu-l  la  stânga  
 
4.7.1 Programarea codului dublu 
-deschideŃi seiful folosind codul format din 6 cifre (vezi pctul 4.1) 
- apăsaŃi butonul verde „ON”   
- apăsaŃi butonul “P”  
-introduceŃi codul principal format din 6 cifre 
- apăsaŃi butonul “P”  
 -apăsaŃi cifra “5”  
- introduceŃi primul codul nou 
 -introduce-Ńi din nou acest cod -primul 
 - introduceŃi al doilea  codul nou  
 -introduce-Ńi din nou acest cod –al 2 lea 
 
In acest caz codul principal /master râmăne activ 
 
IncercaŃi noul cod de câteva ori având în permanenŃă usa seifului  deschisă 
Dacă programarea codului  s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori  . 
ReluaŃi întregul proces de programare 
 



4.7.2 Dacă nu folosi Ńi codul principal/master, folosi Ńi doar codul dublu, proceda Ńi dup ă 
cum urmeaz ă: 

 
-deschideŃi seiful folosind codul format din 6 cifre (vezi pctul 4.1) 
- apăsaŃi butonul verde „ON”   
- apăsaŃi butonul “P” 
-introduceŃi codul principal format din 6 cifre 
-apăsaŃi butonul “P” 
-apăsaŃi cifra “7”  
- introduceŃi primul cod 
 -introduce-Ńi din nou acest cod -primul 
 - introduceŃi al doilea  cod  
 -introduce-Ńi din nou acest cod –al 2 lea 
 
ÎncercaŃi noile coduri de câteva ori având în permanenŃă usa seifului  deschisă 
 
In acest caz ati anulat codul principal, seiful se poate deschide doar cu codurile duble 
 
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori . 
ReluaŃi întregul proces de programare 
 
 
4.7.3 Programarea codului dublu 
-deschideŃi seiful folosind cele doua coduri  (vezi pctul 4.2) 
- apăsaŃi butonul verde „ON”   
- apăsaŃi butonul “P” 
-introduceŃi codurile duble 
-introduceŃi primul cod nou 
-introduce-Ńi din nou acest cod-primul 
-introduceŃi al doilea cod nou 
-introduce-Ńi din nou acest cod-al 2-lea 
 
ÎncercaŃi noile coduri de câteva ori având în permanenŃă usa seifului  deschisă 
 
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori  . 
ReluaŃi întregul proces de programare 
 
4.7.4 Dezactivarea codului dublu ( f ără cod principal) 
-deschideŃi seiful folosind codurile duble formate din 6 cifre (vezi pctul 4.1) 
-apăsaŃi butonul “ON” 
-apăsaŃi tasta “P”  
-tastaŃi codurile duble 
-apăsaŃi tasta “P”  
-apăsaŃi tasta ”0”  
In acest caz s-au anulat toate programările anterioare şi primul din cele  două coduri  s-a 
salvat ca fiind cod principal. S-a anulat şi perioadele de întârziere programate 



 
5. Programarea perioadei de întârziere 
 
 Perioada de întârziere face posibilă ca după introducerea codului de deschidere seiful să se 
deschidă după un anumit timp . 
-deschideŃi seiful folosind  unul din codurile  de acces ( vezi  pct 4.1 si 4.2) 
-apăsaŃi butonul “ON” 
-apăsaŃi tasta “P”  
-tastaŃi codul de acces format din 6 cifre 
-apăsaŃi tasta “P”  

• ApăsaŃi tasta 1 in caz că doriŃi programarea ptr. codul principal sau pentru codul  dublu ( 
nu există cod principal programat pentru periada de intarziere) 

• ApăsaŃi tasta 2 in caz că doriŃi programarea ptr. codul principal sau pentru codul  dublu ( 
nu există cod principal programat pentru periada de intarziere) 

-definiti timpul de intarziere si durata timpului de  deschidere intarziata 
Timp de intarziere; 01-99 minute 
Timp de deschidere intarziata : 1-9 minute 
Ex. 092=9 min timp de intarziere si 2 minute timp de deschidere intarziata 
ÎncercaŃi noile setari  de câteva ori având în permanenŃă usa seifului  deschisă 
 
5.1 Deschidere prin folosirea timpului  de deschide re intarziata 
-apasati tasta “ON” 
-introduceti codul valid format din 6 cifre 
-Led-ul verde se aprinde intermitent din  5 in 5 sec. semn ca perioada de intarziere a inceput 
-dupa terminarea perioadei de intarziere se intra in perioada de deschidere ( Led-ul verde se 
aprinde intermitent din 5 in 5 secunde insotit de un semnal sonor 
-in acest timp introduceti  codul valid de acces 
-rotiti maneta in sensul acelor ceasornicului ( timp alocat 4 sec.) 
 Daca in perioada de desfasurare a timpului de intarziere apasati tasta P , trebuie sa reluati din 
nou procesul de deschidere. 
In durata de deschidere  puteti incerca 3 coduri. In caz ca si al treilea cod  este gresit  
deschiderea nu se efectueaza trebuie sa reluati  procesul de  deschidere. 
Pe durata timpului de intarziere seiful se poate deschide doar cu cheia de siguranta   
 
5.2 Anularea timpului de intarziere si a deschideri i intarziate 
-deschideŃi seiful folosind   codul  de acces   
-apăsaŃi butonul “ON” 
-apăsaŃi tasta “P”  
-tastaŃi codul de acces format din 6 cifre 
-apăsaŃi tasta “P”  

• ApăsaŃi tasta 1 in caz că anulati programarea ptr. codul principal sau pentru codul  
dublu alocat la 1 

• ApăsaŃi tasta 2 in caz că anulati programarea ptr. codul principal sau pentru codul  
dublu alocat la 2 

-tastati 000 
 



6., Schimbare baterii, deschidere de urgenta 
Pe durat schimbarii bateriilor sau in cazul deschiderii de urgenta Led-ul rosu si verde se 
aprinde intermitent si sistemul de inchidere  intra in SAFE MODE  
 
 Dup ce deschiderea de urgenta  respectiv schimbarea bateriilor s-a efectuat  , deconectarea 
din SAFE MODE se executa dupa cum urmeaza: 
-apăsaŃi butonul “ON” 
-apăsaŃi tasta “P”  
-tastaŃi codul de acces format din 6 cifre 
-apăsaŃi tasta “P 
-apăsaŃi tasta “9”  


