
MANUAL DE OPERARE 
 „NEPTUN“ 

 

!!ATENȚIE: Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni, înainte de a opera blocarea sau pentru a seta o nouă 

combinație. Nu ne asumam nicio responsabilitate nici pentru funcționarea necorespunzătoare datorată comutării 
necorespunzătoare sau prin folosirea forței sau a tratamentului inadecvat, şi nici pentru prejudicii patrimoniale sau materiale, 
care se pot datora, de exemplu, închiderii incorecte a seifului. 
 
Seiful dvs. mod. "Neptun" poate fi deschis cu un cod master sau un cod de utilizator sau una 
dintre cele două chei de urgență furnizate. 
Fiecare apăsare de tastă este confirmată printr-un semnal acustic. 
Fiecare apăsare de tastă poate fi corectată prin apăsarea tastei „CANCEL“. 
Dacă se dorește ca respectivul cod introdus (master sau cod de utilizator) să nu fie afișat pe 
ecran, apăsați înainte de introducerea codului, tasta „CANCEL“.În locul cifrei apăsate, pe ecran 

apare " ". 
Nu este recomandată utilizarea de baterii non-alcaline. 
 
Seiful este livrat din fabrica cu codul de master 0-0-0-0-0-0 și codul de utilizator 1-6-8-0, vă 
recomandăm, din motive de siguranță, să schimbaţi imediat codul de master și de utilizator cu un cod 
personal. 
 

1. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE: 
a. Scoateți capacul rotund al sistemului de blocare de urgenţă din dreapta tastaturii. 
b. Se introduce una dintre cele două chei de urgență livrate, cu crestătura în broască. 
c. Rotiți cheia spre dreapta. 
d. Deschideţi ușa. 
e. Întoarceți cheia înapoi în poziția de pornire și scoateți-o. 
f. Scoateți șurubul de fixare a capacului compartimentului bateriei de pe partea 

interioară a ușii. 
g. Glisați capacul compartimentului pentru baterie spre stânga. 
h. Se introduc patru baterii de 1.5 volți AA (alcaline), (când introduceți bateriile aveți grijă 

la polaritatea corectă). 
i. Pe display apare "HELLO" - seiful este acum operațional. 
j. Închideți compartimentul pentru baterii. 

 
2. INTRODUCEREA GREŞITĂ 

La introducerea unui cod incorect și după apăsarea tastei "#" se va emite un semnal acustic 
de cinci ori și pe afișaj apare "EROARE 1"; la o altă introducere incorectă apare pe ecran 
"EROARE 2", iar după trei introduceri incorecte apare pe ecran "EROARE 3". 

 
3. TIMP DE BLOCARE DUPĂ INTRODUCEREA GREŞITĂ 

Dacă codul este introdus greșit de trei ori, începe un timp de blocare de cinci minute. In tot 
acest timp de blocare de cinci minute, nu este posibilă o nouă introducere. În cazul în care în 
timpul de blocare este apăsată o tastă, pe display apare "HOLd05" și intervalul de timp de 
blocare rămas este numărat până la expirare. Această perioadă de blocare nu poate fi 
întreruptă nici măcar prin eliminarea bateriilor.  

 
4. SCHIMBAREA BATERIEI (Afişarea este slabă sau nu poate fi citită sau deschiderea nu mai 

este posibilă, astfel încât trebuie să se schimbe imediat bateriile). 
a. Dacă este necesar, deschideți seiful cu cheia de urgență (a se vedea punctul 9 - 

Deschideți cu cheia de urgență).. 
b. Scoateți șurubul de fixare a capacului compartimentului bateriei de pe partea 

interioară a ușii. 
c. Glisați capacul compartimentului pentru baterie spre dreapta. 
d. Scoateți bateriile vechi. 
e. Instalați baterii noi (alcaline) - Atenție la polaritatea corectă. 
f. Închideți compartimentul pentru baterii împingând capacul bateriei la stânga și 

strângeți-l. 



ATENŢIE după schimbarea bateriei, codurile memorate (cod master, cod de utilizator) 
sunt menținute.  

 
5. SCHIMBAREA CODUL MASTER (codul master ales de dvs. este menţinut după schimbarea 

bateriei) 
a. Apăsați tasta „CANCEL“ de două ori. 
b. Pe afișaj apare „SUPER“. 
c. Introduceți codul master curent (la livrare 0-0-0-0-0-0). 
d. Apăsați pentru a confirma tasta „ENTER“. 

e. Pe afișaj apare „CC  “. 
f. Introduceţi "0 1" pentru schimbarea codurilor master. 
g. Apăsați pentru a confirma tasta „ENTER“. 
h. Pe ecran apare mesajul "NEW". 
i. Introduceti codul master dorit (6 cifre). 
j. Apăsați pentru a confirma tasta „ENTER“. 
k. Pe afişaj apare mesajul "rEPEAT". 
l. Se repetă codul master dorit (6 cifre). 
m. Apăsați pentru a confirma tasta „ENTER“. 
n. Dacă afișajul arată "GOOD", codul master a fost schimbat cu succes. 

o. Pe afișaj apare "CC  " 
p. Pentru a ieși din meniu, apăsați tasta „CANCEL“.  

ATENŢIE Dacă în timpul programării apare pe ecran mesajul "EROARE", începeţi procedura de la 
punctul 5.f. 
 
6. ÎNCHIDEREA – SALVAREA CODULUI DE UTILIZATOR 

a. Închideți ușa și introduceți codul de utilizator dorit (patru, cinci sau șase cifre). 
b. Codul introdus apare pe ecran. 
c. Confirmați introducerea prin apăsarea tastei "ENTER". 
d. Seiful este blocat automat, iar pe display este afișat mesajul "CLOSE". 
e. După închiderea corectă pe ecran este afişat mesajul "CLOSEd" și codul selectat. 
f. Dacă nu este posibilă o închidere adecvată, pe display se va afișa "EROARE". 
g. Începeţi din nou închiderea aşa cum s-a descris începând cu punctul 6-a. 

 
7. DESCHIDEREA CU COD DE UTILIZATOR 

a. Cu ușa închisă sau ivărul tras, introduceți codul de utilizator dorit de dvs. (patru, cinci 
sau șase cifre). 

b. Confirmați introducerea prin apăsarea tastei "ENTER". 
c. În timpul deschiderii, pe display apare "OPEN". 
d. După deschidere, pe display apare "OPENEd".  

 
INFO 

Dacă doriți să blocaţi din nou seiful cu codul de utilizator selectat anterior, trebuie să 
apăsați cu ușa închisă, numai tasta "ENTER". 
Seiful se închide aşa cum este descris la punctul 6-d și poate fi deschis cu codul de 
utilizator selectat anterior de către dumneavoastră, așa cum este descris la pct. 7.  

 
8. DESCHIDEREA CU COD MASTER 

a. Apăsați tasta "CANCEL" de două ori. 
b. Pe afişaj apare mesajul "SUPER". 
c. Introduceți codul master curent (la livrare 0-0-0-0-0-0). 
d. Apăsați pentru a confirma tasta "ENTER". 

e. Pe afişaj apare mesajul " CC  ". 
f. Introduceți "0 0" pentru deschiderea cu cod master. 
g. Apăsați tasta "ENTER" pentru a confirma. 
h. În timpul deschiderii, pe afişaj apare mesajul "OPEN". 
i. După deschidere, pe afişaj apare mesajul "OPENEd".  

 
9. DESCHIDEREA CU CHEIA DE URGENŢĂ 

a. Scoateți capacul cheii de deschidere de urgenţă din dreapta tastaturii. 
b. Se introduce una dintre cele două cheie de urgență livrate, cu crestătura în broască. 
c. Rotiți cheia spre dreapta. 



d. Atunci când există o tensiune suficientă a bateriei, pe afişaj apare mesajul "OPENEd" 
și seiful este deschis. 

e. Pentru a scoate trebuie să rotiţi înapoi cheia în poziția de pornire - acesta este închis 
din nou. 

 
10. FUNCŢIA PROTOCOL  

Seiful modelul "NEPTUN" este echipat cu o funcţie protocol simplă. 
Pentru a utiliza corect funcția protocol, se recomanda ca în timpul punerii în funcțiune 
a seifului să se seteze data și ora curentă. 
Data este indicată în formatul AALLZZ (Anul - Luna - Ziua). 
Ora este indicată în formatul HHMMSS (Ora - Minut - Secundă).  

 
PROGRAMARE DATĂ/ORĂ 

a. Apăsați tasta "CANCEL" de două ori. 
b. Pe afişaj apare mesajul "SUPER". 
c. Introduceți codul master curent (la livrare 0-0-0-0-0-0). 
d. Apăsați pentru a confirma tasta "ENTER". 

e. Pe afişaj apare mesajul " CC  ". 
f. Introduceți "0 8". 
g. Apăsați tasta "ENTER" pentru a confirma. 
h. Pe afişaj apare mesajul "SEt-dt". 
i. Acum introduceți ultimele două cifre ale anului curent (de ex. 17 pentru 2017), luna 

curentă (de exemplu, 05 pentru mai) și ziua curentă. 
j. Apăsați tasta "ENTER" pentru a confirma. 
k. Pe afișaj apare o oră generată de sistem. 
l. Introduceți ora curentă (în format de 24 de ore) 
m. Apăsați tasta "ENTER" pentru a confirma. 
n. Pe afişaj apare mesajul "GOOD". 
o. Data și ora au fost setate. 

p. Pe afişaj apare mesajul " CC  ". 
q. Pentru a ieși din meniu, apăsați tasta "CANCEL".  

 
CITIREA PROTOCOLULUI DE DESCHIDERE  

a. Apăsați tasta "CANCEL" de două ori. 
b. Pe afişaj apare mesajul „SUPER“. 
c. Introduceți codul master curent (la livrare 0-0-0-0-0-0). 
d. Apăsați pentru a confirma tasta "ENTER". 

e. Pe afişaj apare mesajul " CC  ". 
f. Introduceți „0 9 “. 
g. Apăsați tasta "ENTER" pentru a confirma. 
h. Pe afişaj apare mesajul scurt „rECOrd“. 
i. Se indică ultima deschidere. 
Protocolul este afişat în următorul format „AALLZZ“ „SSMM – tip de deschidere“. 
 
PROTOCOL EXEMPLU:  1701011212-1 
 

  17  01   01        12            12    1 

 
 
 
 
 

Apăsaţi tasta „ 6 “ pentru a se indica ora şi tipul de deschidere. 
 

INFORMAŢII PROTOCOL (tip de dechidere) 
1 – Deschidere cu cod master. 
8 – Deschidere cu cod de utilizator. 
9 – Deschidere cu cheia de urgenţă. 
 
NAVIGAREA ÎN MENIUL PROTOCOL 
Tasta „ 6 “  – Indicarea orei şi tipului de deschidere. 

17 

JJ 

= Anul  

01 

MM 

= Luna 

01 

TT 

= Ziua 

Apăsaţi tasta 

„ 6 “ 
12 

SS 

= Ora 

12 

MM 

= Minut 

1 

Tip deschidere 

= Cod master 



Tasta „ 2 “ – Indicarea deschiderii anterioare. 
Tasta „ 4 “ – Indicarea datei de deschidere. 
Tasta „ 8 “ – Indicarea următoarei deschideri. 

 
11. RESETAREA ÎNCHIDERII ELECTRONICE LA SETĂRILE DE FABRICĂ 

a. Scoateți panoul ornamental al ușii. 
b. Apăsați timp de cinci secunde tasta "RESET". 
c. După cinci secunde, pe afişaj apare mesajul "RESET". 
d. Blocarea electronică este astfel resetată la setările din fabrică. 

- Codul Master "0-0-0-0-0-0" 
- Codul gazdă "1-6-8-0" 
- Data și ora sistemului. 
- Protocol de deschidere eliminat. 

 
 


