
        Instruc ţiuni de utilizare sistem de inchidere EM 20.20 
 
( valabil ptr gama Monaco,Toscana, Samoa,Opal, Diam ant, Papernorm, FireProfi, 
SuperPaper, Office)  
 
Sistemul de închidere  EM20.20 se poate active prin  introducerea unui cod format din 
şase cifre sau şase litere. Se poate defini de asemenea un cod secundar. Apăsarea 
fiecărui buton va fi urmată de un semnal sonor, respective vizual. 
General  
După întroducerea unui cod valid veti auzi un semnal  dublu, daca aţi greşit codul, 
atunci veti fi informat de un singur  semnal lung. Dacă timp de 10 secunde nu apasaţi 
nici un buton atunci introducerea codului se va întrerupe. 
Deschiderea seifului  
Introduceţi codul (codul din fabrică= 1-2-3-4-5-6), şi deschideţi uşa, dacă nu 
deschideţi uşa în 3 secunde atunci sistemul de închidere se blochează automat. 
Dacă la prima încercare aţi introdus un cod greşit atunci aşteptaţi 20 de secunde 
înainte de a încerca din nou. 
Trei semnale sonore lungi vă informează, dacă dispozitivul de blocare a fost activat. 
Lăsaţi mânerul liber  şi încercaţi din nou. 
Închiderea 
Închideti uşa şi răsuciţi mânerul în poziţia de închidere totală. Seiful este închis.Puteţi 
verifica încercând să rotiţi mânerul. 
După o serie de încercări greşite: 
În cazul în care codul introdus a fost greşit consecutiv de 4 ori, atunci va fi activată 
timpul de blocare, care durează 5 minute.În această perioadă din 10 în 10 secunde 
veti fi avertizat printr-un semnal luminos , şi în cazul apăsării oricărui buton veţi auzi şi 
un semnal sonor lung. După ce au trecut cele 5 minute dacă mai introduceţi 2 coduri 
incorecte iar va fi activată timpul de blocare. 
Atentionări speciale: 
Codul trebuie păstrat în siguranţă. Nu folosiţi niciodată date personale pentru cod 
(data naşterii, numărul de telefon ,..) După primirea seifului schimbaţi codul de fabrică! 
 
Activarea codurilor personalizate  
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  [1] până la  semnalul  dublu. În timpul paşilor următori 
semnalul luminos va fi activ 
Introduceţi codul principal 
Introduceţi codul secundar de 2 ori (după fiecare va fi activat semnalul dublu ). 
(Codul secundar ca şi codul principal poate fi modificat.Cu  codului principal puteţi 
şterge codul secundar.Codul principal nu se poate şterge.) 
 
Timpul de a şteptare (max. 99 minute)  si  timpul de fereastr ă deschis ă (max. 19 
minute)  
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  [9] până la  semnalul  dublu. În timpul paşilor următori 
semnalul luminos va fi activ 
- Introduceţi codul principal ( va fi urmat de semnalul dublu) 



- Introduceţi timpul de aşteptare dorit , urmat de   timpul de fereastră deschisă (ex. 
2612, unde 26 de minute reprezintă  timpul de aşteptare , iar 12 reprezintă és timpul 
de fereastră deschisă) va fi urmată de semnalul dublu 
- repetaţi  introducerea  valorilor dorite (semnal dublu) 
Observaţie: introducerea timpului de aşteptare se poate face numai când timpul de 
fereastră este activă 
Ce înseamn ă DACĂ…???  
… se aude un semnal sonor lung după apăsarea ultimului buton din cod şi nu se 
deschide uşa ? 
A fost introdus un cod greşit. Întroduceţi din nou codul, având grijă ca butoanele 
apăsate să fie cele corecte. … se repetă un semnal luminos din 10 în 10 secunde , şi 
dacă apăs un buton se aude un semnal sonor lung? 
S-a introdus cod greşit  consecutiv de 4 ori, şi s-a activat timpul de blocare. Aşteptaţi 5 
minute şi încercaţi din nou să întroduceţi codul. Dacă mai greşiţi codul de 2 ori, atunci 
se activează din nou timpul de blocare. 
… nu aud nici un semnal după ce am  apăsat un buton? 
Schimbaţi bateria. Dacă nu s-a rezolvat problema atunci contactaţi departamentul de 
asistenţă tehnică 
… am deschis , dar se aude o serie de semnale sonore dupa ce am apăsat ultimul 
buton din cod? Schimbaţi imediat bateria (să folosiţi numai baterie   Duracell Procell 
de 9 V, sau  Energizer ) 
 
Modificarea codului (cu u şa deschis ă , fig. C)  
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  [0] până la  semnalul  dublu. În timpul paşilor următori 
semnalul luminos va fi activ. 
introduceţi codul vechi 
introduceţi codul nou (semnal dublu) , repetaţi codul nou   (semnal dublu) 
Dacă greşiţi în timpul modificării atunci vechiul cod rămâne cel valid. 
 
�tergerea codului secundar (fig. D)  
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul  [3] până la  semnalul  dublu. În timpul paşilor următori 
semnalul luminos va fi activ 
Introduceţi codul principal.S-a şters codul secundar. 
Schimbarea bateriei  
Daca semnalul sonor se repetă de mai multe ori  atunci trebuie schimbată bateria. 
Folosiţi numai baterii alcaline de 9 V. Compartimentul bateriei se află sub tastatura 
electronică. 
La modelele   ST40•xx şi   EC10•xx : Compartimentul bateriei se află  în interiorul 
seifului. Dacă bateria este total descărcată atunci trebuie eliberată punctul de 
alimentare de lângă tastatură şi ţineţi apăsat de acest punct  o batrie nouă  până când 
se deblochează sistemul.(ultima figură de pe prima pagină).What 
 


