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FOARTE IMPORTANT Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de operare, 
înainte de a utiliza sistemul de inchidere sau să încercati să introduceți un cod nou prin adăugarea 
propriei combinații de numere . Nu ne asumam nici o responsabilitate pentru problemele cauzate 
de setarea incorectă a codurilor de utilizator. Acest lucru include orice utilizare 
necorespunzătoare și prejudiciu cauzate seifului sau incuietorii și nici pentru orice pierdere sau a 
costurilor suplimentare suportate pentru a deschide un seif închis, care ar putea fi atribuite in 
urma setarii incorecte codului de utilizator. 
 
Informații generale : 
Incuietoarea electronica este programata din fabrica cu următorul cod master 1-2-3-4-5-6. 
Din motive de securitate , vă sfătuim să schimbați codul master de îndată ce ați citit acest manual 
. 
Aveți opțiunea de a activa în plus față de Codul de Master cod propriu de utilizator . 
Fiecare tasta apasata va fi confirmată cu un semnal acustic și un semnal luminos verde . Timpul 
dintre apasarea a doua taste nu poate depăși șapte ( 7 ) secunde . 
Un cod corect va fi confirmat cu un semnal dublu și o lumina verde . Introducerea unui cod 
incorect este urmata de un semnal lung și de un LED roșu. 
 
După cinci ( 5 ) secunde , sistemul de inchidere electronic se va bloca în mod automat . 
 
Sursa de alimentare : 
Puterea este furnizată de o ( 1 ) baterie 9V E - bloc de tip 6LP3146 . Nu se recomandă 
utilizarea de baterii non- alcaline , vă recomandăm baterii de înaltă calitate ( de exemplu 
Varta) . 
 
Indicator baterie descărcată 
 
În cazul în care puterea bateriei este scăzuta , după apăsarea butonului ON veți auzi un un semnal 
sonor ( 5 bipuri ), care va fi urmat de o lumină LED-uri de culoare roșie . Acest lucru indică 
faptul că bateriile sunt descărcate și trebuie să fie schimbate imediat . 
 
Când bateriile sunt descărcate , va rugam sa nu schimbati Codul . Dacă bateria este descărcată 
complet , sistemul de inchidere electronic trebuie să fie alimentat de la o baterie externă . - A se 
vedea capitolul Alimentare de urgenta / Deschidere cu ajutorul  unei baterii externe . 
 
Temporizare după utilizarea unui cod greșit 
Pentru un plus de securitate , după trei ( 3 )  introduceri incorecte ale codului, sistemul de 
inchidere electronic se va bloca și nu veti putea deschide seiful decat dupa cinci ( 5 ) minute . În 
acest timp, LED-ul roșu va indica faptul că sistemul de inchidere este într-o stare de temporizare 
și nu poate fi utilizat. După 5 minute seiful poate fi deschis cu un cod valid , dar dacă introduceți 
din nou un cod incorect , se va bloca din nou pentru inca cinci ( 5 ) minute . 

  



Deschiderea Seifului: 
 
- Apăsați butonul ON 
- Acest lucru va fi confirmat printr-un semnal acustic și un LED verde  
- Introduceți un cod valid ( la livrare va fi codul de fabrică 1-2-3-4-5-6 ) 
- Apăsați butonul ENTER 
- Un cod corect va fi confirmat cu un semnal acustic dublu și o lumina verde . 
- Rotiți mânerul spre dreapta pentru a putea deschide seiful 
 
Închiderea Seifului : 
- Pentru a închide seiful , rotiți mânerul spre stânga 
- După cinci (5) secunde, incuietoarea electronica se va bloca automat 
- Verificați dacă seiful este închis corect. 
 
Cum programati un nou cod master / Setați un nou cod master: 
 
Vă rugăm să aveți grijă, vă recomandăm să efectuați programarea unui nou cod și sa-l 
verificați de mai multe ori cu ușa seifului deschisă, vă rugăm să verificați întotdeauna 
daca functioneaza codul privat nou cu ușa seifului deschisă înainte de a închide seiful în 
cazul în care veti face o eroare fără a verifica daca este valid codul vă puteti afla în 
imposibilitatea de a deschide seiful. 
 
- Apăsați butonul "ON" 
- Apăsați butonul "ENTER" 
- Apăsați butonul "1" ". 
- Apăsați butonul "ENTER" 
-Introduceți codul master valid (cod fabrică 1-2-3-4-5-6). 
-Apăsați butonul "ENTER". 
-Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că ati introdus codul corect 
-Introduceți noul cod master (cel puțin 6 maximum 8 cifre) 
-Apăsați butonul "ENTER" 
-Dublu bip si dublu flash  al LED-ului verde indică faptul că ati introdus codul corect 
-Introduceți noul cod master (cel puțin 6 maximum 8 cifre) din nou 
-Apăsați butonul "ENTER" 
-Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că a fost schimbat cu succes 
codul master. 
- Dacă în timpul procesului de programare auziți un semnal sonor lung și LED-ul roșu se 
aprinde intermitent, acesta indică faptul că noul cod nu este corect - codul master 
anterior rămânand valabil (cod fabrica = 1-2-3-4-5-6) 
-După un mesaj de eroare repetati programarea unui nou cod de master asa cum este 
indicat mai sus. 
 
 
 
 
 



Activați codul de utilizator : 
 
Important vă recomandăm să efectuați programarea unui nou cod de utilizator de mai 
multe ori cu ușa deschisă. Apoi, verificați dacă functioneaza tot cu ușa deschisă înainte 
de a închide seiful. 
 
- Apăsați butonul " ON " 
- Apăsați butonul " ENTER " 
- Apăsați butonul : " 2 " " 
- Apăsați butonul " ENTER " 
- Introduceți codul master valid ( cod fabrică 1-2-3-4-5-6 ) . 
- Apăsați butonul " ENTER " 
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul ca ati introdus codul corect 

- Introduceti codul de utilizator ales ( cel puțin 6 maximum 8 cifre ) . 
- Apăsați butonul " ENTER " 
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul ca ati introdus codul corect  
- Introduceți din nou codul de utilizator ales ( cel puțin 6 maximum 8 cifre ) . 
- Apăsați butonul " ENTER " 
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că a fost activat codul de 
utilizator. 
- Un bip lung și flash al LED-ul roșu indică faptul că ati introdus codul gresit și codul de 
utilizator nu a fost activat . 
- După un mesaj de eroare repetati programarea codului de utilizator asa cum este indicat 
mai sus. 
 
 
Modificați codul de utilizator: 
Important Vă recomandăm să efectuați de mai multe ori programarea unui nou cod cu 
ușa deschisa. Verificati ulterior funcționarea corectă a codurilor alese de mai multe ori 
cu usa deschisa înainte de a închide seiful. 
 
- Apăsați butonul "ON" 
- Apăsați butonul "ENTER" 
- Apăsați butonul: "3" " 
- Apăsați butonul "ENTER" 
-Introduceti codul de utilizator valid. 
- Apăsați butonul "ENTER" 
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul ca ati introdus codul corect 
-Introduceti codul de utilizator ales (cel puțin 6 max. 8 cifre). 
- Apăsați butonul "ENTER" 
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul ca ati introdus codul corect 
-Introduceți din nou codul de utilizator ales (cel puțin 6 max. 8 cifre). 
- Apăsați butonul "ENTER" 
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că ati schimbat cu succes 
codul de utilizator. 



- Dacă în timpul procesului de programare auziți un semnal sonor lung și LED-ul roșu se 
aprinde intermitent, acesta indică faptul că noul cod nu este corect și codul de utilizator 
nu a fost schimbat - codul de utilizator precedent rămâne valabil. 
-După un mesaj de eroare repetati programarea codului de utilizator așa cum este indicat 
mai sus. 
 
Ștergerea codului de utilizator: 
 
- Apăsați butonul "ON". 
- Apăsați butonul "ENTER". 
- Apăsați butonul "0". 
- Apăsați butonul "ENTER". 
- Introduceți codul master valid (cod fabrică 1-2-3-4-5-6). 
- Apăsați butonul "ENTER". 
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indica faptul ca a fost șters cu succes codul 
de utilizato.. 
- Dacă în timpul procesului de programare auziți un semnal sonor lung și LED-ul roșu se 
aprinde intermitent, acesta indică faptul că nu a fost șters codul de utilizator.  
- După un raport de eroare vă rugăm să repetați procedura asa cum este indicat mai sus. 
 
 
Alimentare de urgenta / Deschidere cu ajutorul  unei baterii externe 
 
În cazul în care nu există nici o sursă de alimentare sau bateria internă este complet 
descarcata, se poate utiliza o baterie de 9V și se conectează la cele două contacte 
prezentate în imaginea 2. Puteți găsi cele două contacte in partea stângă a tastaturii. 
Pentru a deschide seiful cu a baterie externa, procedați așa cum este descris în capitolul 
"Deschiderea în condiții de siguranță". 
Vă rugăm să va asigurați că polaritatea este corectă și sa păstrați bateria conectata la 
sistemul de inchidere până cand seful este complet deschis. 
 
Imagine 2. Alimentare de urgenta 
 
Foarte important în cazul în care seiful a fost deschis după o cădere de tensiune / 
baterie internă complet descarcata, cu utilizarea unei baterii externe, după ce bateria 
internă a fost înlocuita, sistemul de inchidere electronic trebuie deschis în conformitate 
cu descrierea prezentată în capitolul "Deschiderea seif '. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schimbarea bateriei: 
 
Compartimentul bateriei poate fi găsit sub capacul de pe partea interioară a ușii. 
Slăbiți șurubul și scoateți capacul. 
Scoateți cu grijă bateria. 
Punetio o baterie noua  (9V, E-bloc baterie de tip 6LP3146) și închideți compartimentul 
bateriei. 
Fixați capacul cu șurubul pe partea interioară a ușii. 
Important Vă recomandăm verificarea funcționarii corespunzătoare a sistemului de 
inchidere electronic de câteva ori cu ușa deschisa înainte de a închide ușa seifului. 
 
Service: 
 
Cum verificati daca a fost deja folosit codul din fabrică. 
- Apăsați butonul "ON". 
- Apăsați butonul "ENTER". 
- Apăsați butonul "4". 
- Apăsați butonul "ENTER". 
- Introdu codul Service "160400". 
- Apăsați butonul "ENTER". 
 
Dacă sistemul inchidere  electronic a fost deschis cel puțin o dată, folosind un cod master 
valid, după ce apăsați "ENTER", veți auzi un semnal acustic care se repeta de cinci (5) 
ori și LED-ul verde va clipi de cinci (5) ori. 
Dacă sistemul de blocare electronic nu a fost deschis, în trecut, cu un cod master valid, 
după ce apăsați "ENTER", veți auzi un semnal acustic care se repeta de cinci (5) ori și 
LED-ul roșu va clipi de cinci (5) ori. 


