
Instrucțiuni de utilizare 

 

Gun-5 

 

Atenție: 

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare, înainte de a acționa asupra încuietorii sau 

înainte de a stabili o nouă combinație Nu ne asumăm nicio răspundere pentru defecțiuni 

cauzate de utilizarea incorectă, de folosirea forței și nici în cazul daunelor materiale sau 

pierderilor financiare din cauza închiderii necorespunzătoare. Nu păstrați niciodată cheile de 

urgență în dulapul de arme! 

 

Generalități: 

Fiecare apăsare de tastă emite un semnal sonor slab. Intervalul de timp dintre doua apăsări de 

buton nu poate depăși cinci (5) secunde ! Intrările corecte (introducerea codului) vor fi 

semnalizate cu un semnal sonor dublu. Intrările incorecte (introducerea codului) vor fi 

anunțate cu un semnal sonor triplu. 

 

1. Deschiderea dulapului la livrare 

1.1. Îndepărtați capacul de blocare ( în stânga tastaturii ) glisându-l spre stânga. 

1.2. Introduceți una dintre cele doua chei de deblocare care sunt în pachetul livrat către dvs. 

și apoi rotiți cu aceasta spre dreapta, până la oprire 

1.3. Deschideți astfel dulapul rotind mânerul spre dreapta. 

1.4. Rotiți cheia de deschidere de urgență în poziția de pornire spre stânga și trageți. Nu 

păstrați niciodată cheile de urgență în dulapul de arme! 

1.5. Deschideți compartimentul pentru baterii din interiorul ușii. 

1.6. Introduceți patru (4) baterii AA de 1,5 Volți. Atenție la poziția corectă atunci când 

introduceți bateriile. 

1.7. Închideți compartimentul pentru baterii. Înainte de utilizarea dulapului dvs. pentru arme 

„Gun-5” trebuie, din motive de siguranță, salvat un cod de utilizator personal,  iar codul 

Master stabilit din fabrică (123456) trebuie și el transformat într-unul personal. Pentru  a 

începe această programare simplă, stabiliți noul cod personal. Va sfătuim să nu folosiți 

pentru codul dvs. date personale precum zile de naștere sau alte date care ar putea fi 

recunoscute de către alte persoane cunoscute. Păstrați codurile și cheile într-un loc sigur, 

astfel încât acestea să fie accesibile numai dvs. 

Nu păstrați niciodată cheile de urgenta în dulapul de arme. 

 

2. Programarea unui nou cod de utilizator: 

2.1. Deschideți dulapul cum este descris la punctul 1. 

2.2. Apăsați pe butonul roșu din interiorul ușii  

2.3. Veți auzi două (2) semnale sonore. Aveți cinci (5) secunde la dispoziție pentru a începe 

programarea. 

2.4. Introduceți combinația aleasă de dvs. [minim trei (3) cifre, maxim opt (8) cifre] și 

confirmați încheierea procesului de programare prin apăsarea tastei # 

2.5. După confirmarea codului de utilizator pe care l-ați selectat cu tasta "#", se vor auzi două 

(2) semnale sonore. 

2.6. Programarea noului cod de utilizator este astfel încheiată. 



 

3. Programarea unui nou cod Master: 

3.1. Apăsați de 2 ori tasta “0”.  

3.2. Apăsați butonul roșu din interiorul ușii. Se aud doua semnale sonore 

3.3. Introduceți combinația aleasă de dvs. [minim trei (3) cifre, maxim opt (8) cifre]. 

3.4. Confirmați încheierea procesului de programare prin apăsarea tastei *. Se aud două 

semnale sonore. 

3.5. Programarea noului cod Master este astfel încheiată. 

 

4. Deschiderea seifului: 

4.1. Introduceți codul de utilizator și apoi apăsați tasta “#”. 

4.2. Veți auzi un semnal sonor dublu si se va aprinde LED-ul verde, aveți acum cinci 

secunde la dispoziție  pentru a deschide seiful  

4.3. Rotiți butonul spre dreapta pentru a deschide seiful. 

 

5. Timp de blocare pentru mai multe intrări incorecte ale unui cod: 

O intrare greșita va fi indicată cu un semnal sonor triplu! Aveți astfel două încercări 

rămase, să introduceți codul corect. Daca introduceți de 3 ori un cod greșit, tastatura 

electronică se blochează automat pentru 20 de secunde. În acest timp, seiful nu mai 

reacționează la nicio altă comandă ( apăsare de taste...) 

 

6. Deschiderea mecanica de urgenta: 

 Dacă cumva ați uitat codul, sau bateriile s-au descărcat, procedați în felul următor: 

6.1. îndepărtați capacul de blocare ( în partea stângă a tastaturii ) glisându-l spre stânga. 

6.2. Introduceți una din cele două chei de urgență furnizate și rotiți spre dreapta până la 

oprire. 

6.3. Deschideți dulapul de arme rotind butonul spre dreapta. 

  

7. Schimbarea bateriilor: 

7.1. Deschideți compartimentul pentru baterii din interiorul ușii. 

7.2. Introduceți patru (4) baterii AA de 1,5 Volti. Atenție la poziția corectă a bateriilor. 

NOTĂ: 

Nu este recomandată folosirea bateriilor ne-alcaline 
 


