
Instructiuni "Prestige" 
 
 
 
ATENȚIE: Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza incuietoarea 
electronică sau de a seta o nouă combinație de numere. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice 
defecțiune cauzată de schimbarea defectuoasă sau de folosirea forței sau de manipularea 
necorespunzătoare, dar nici în cazul daunelor materiale sau ale proprietatii, datorate inchiderii 
necorespunzatoare ale seifului. 
 
 
Seiful dumneavoastra "Prestige" poate fi deschis cu un cod master , cu un cod de client sau cu una 
din cele două chei de deschidere de urgență furnizate. 
Fiecare apăsare de tastă este confirmată printr-un semnal acustic. 
Fiecare apăsare de tastă poate fi corectată apăsând tasta "CANCEL". 
Dacă doriți să nu se afișeze codul introdus (codul principal sau codul de client) la introducerea 
acestuia pe afișaj, apăsați tasta "CLEAR" înainte de a introduce codul. În loc de numărul format, se va 

afișa "-". 
Nu se recomandă utilizarea bateriilor nealcaline. 
 
Seiful este livrat din fabrică cu codul principal 0-0-0-0-0-0 și codul de client 1-6-8-0. Din motive de 
securitate, vă recomandăm să schimbați imediat codul master și codul de utilizator cu un cod 
personal. 
 
 

1. Notiuni de baza: 
 
a. Scoateți capacul rotund al dispozitivului de blocare al deschiderii de urgență din partea dreaptă a 
tastaturii. 
b. Introduceți una dintre cele două chei de deschidere de urgență furnizate în încuietoare. 
c. Rotiți cheia spre dreapta. 
d. Deschideti ușa.  
e. Rotiți cheia în poziția inițială și scoateți-o. 
f. Scoateți șurubul de fixare de pe capacul compartimentului pentru baterii din interiorul ușii. 
g. Glisați capacul compartimentului bateriei în jos. 
h. Introduceți patru baterii alcaline AA de 1,5 volți (atenție trebuie sa existe o polaritate  corectă la 
introducerea bateriilor). 
i. Pe ecran apare mesajul "HELLO" - seiful este acum pregătit pentru utilizare. 
j. Închideți compartimentul bateriei. 
 

 
 
2. INPUT LIPSĂ 
 
Dacă introduceți un cod greșit și apăsați tasta "ENTER", apare un semnal acustic de cinci ori și pe 
ecran apare mesajul "ERROR-1". Dacă faceți altă intrare incorectă, pe afișaj apare "ERROR-2" și 
"ERROR-3" după trei intrări incorecte. 
 

 
 
3. TIMPUL DE BLOCARE DUPA O INTRODUCERE GRESITA 
 
Dacă un cod incorect a fost introdus de trei ori, urmeaza o perioada de 5 minute in care seiful este 
blocat, timp în care nu este posibilă intrarea/utilizarea. Dacă apasati  o tastă în timpul perioadei de 
blocare, pe afișaj apare mesajul "HOLd05", iar timpul de blocare rămas este calculat până la 
terminarea acestuia. Acest timp de blocare nu poate fi anulat, chiar dacă ați scos bateriile. 
 

 
 



 
 
 
4. SCHIMBAREA BATERIEI (Dacă pe afisaj incepe sa se vada slab ,scrisul nu poate fi citit sau 

dacă deschiderea nu mai este posibilă, trebuie să înlocuiți bateriile imediat). 
a. Dacă este necesar, deschideți seiful cu ajutorul cheii de deschidere de urgență (vezi punctul 9 - 
deschidere cu cheia de deschidere de urgență). 
b. Scoateți șurubul de fixare de pe capacul compartimentului pentru baterii din interiorul ușii. 
c. Glisați capacul compartimentului bateriei în jos. 
d. Scoateți bateriile vechi. 
e. Introduceți baterii noi (alcaline) - respectați polaritatea corectă. 
f. Închideți compartimentul bateriei. 
ATENȚIE după o schimbare a bateriei, codurile sunt pastrate stocate (codul master, codul de client). 
 

 
5. MODIFICAREA CODULUI MASTER (Codul master pe care l-ați ales va fi retinut la schimbarea 

bateriei) 
a. Apăsați butonul "CANCEL" de două ori. 
b. Afișajul arată "SUPER". 
c. Introduceți codul principal actual (la livrare 0-0-0-0-0-0). 
d. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
e. Afișajul va afișa "CC --". 
f. Introduceți "0 1" pentru a schimba codul principal. 
g. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
h. Afișajul arată "NEW". 
i. Introduceți codul master dorit (6 cifre). 
j. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
k. Afișajul va afișa "REPEAt". 
l. Repetați codul master dorit (6 cifre). 
m. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
n. Dacă pe afișaj apare mesajul "GOOD", codul master a fost modificat cu succes. 
o "Pe afișaj apare "CC --" 
p. Apăsați tasta "CANCEL" pentru a ieși din meniu. 
ATENȚIE daca in timpul programarii apare pe afisaj "ERROR", atunci începeți programarea de la 
punctul 5 f. 
 

 
6. ÎNCHIDERE - SALVAREA CODULUI DE CLIENT 
 
a. Închideți ușa și introduceți codul de client dorit (de la trei până la șase cifre). 
b. Codul introdus este afișat pe ecran. 
c. Confirmați intrarea apăsând tasta "ENTER". 
d. Seiful se blocheaza automat și pe ecran apare afisat "CLOSE". 
e. După închiderea corectă, pe ecran apare afisat "CLOSED" și codul selectat. 
f. Dacă inchiderea corecta nu este posibilă, pe ecran apare afișat "ERROR". 
g. Începeți din nou inchiderea așa cum este descris în secțiunea a 6-a. 
 

 
7. DESCHIDE CU CODUL DE CLIENT 
 
a. Cu ușa închisă sau cu mecanismul de blocare activat , introduceți codul de utilizator dorit (patru, 
cinci sau șase cifre). 
b. Confirmați intrarea apăsând tasta "ENTER". 
c. În timpul procesului de deschidere, pe ecran apare mesajul "OPEN". 
d. După deschidere, pe afișaj apare mesajul "OPENED". 
 

 
 
 
 



INFO 
Dacă doriți să blocați din nou seiful cu codul de client selectat anterior, trebuie doar să apăsați tasta 
"ENTER" cu ușa închisă. 
Seiful se închide urmand procedeul descris la punctul 6 d și poate fi deschis cu codul de client selectat 
anterior așa cum este menționat la punctul 7. 
 

 
 
8. DESCHIDE CU CODUL MASTER  
 
a. Apăsați butonul "CANCEL" de două ori. 
b. Afișajul arată "SUPER". 
c. Introduceți codul master actual (la livrare 0-0-0-0-0-0). 
d. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
e. Afișajul va afișa "CC--". 
f. Introduceți "0 0" pentru deschiderea folosind  codul master. 
g. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
h. În timpul procesului de deschidere, pe ecran apare mesajul "OPEN". 
i. După deschidere, pe afișaj apare mesajul "OPENED". 
 
 
 

9. DESCHIDEREA FOLOSIND CHEIA PENTRU DESCHIDERE DE URGENTA  
 
a. Scoateți capacul dispozitivului de blocare a deschiderii de urgență  aflat in partea dreaptă a 
tastaturii. 
b. Introduceți in incuietoare una dintre cele două chei de deschidere de urgență furnizate. 
c. Rotiți cheia spre dreapta. 
d. Dacă seiful are suficienta baterie, va fi  afișat mesajul "OPENED" și seiful se va deschide. 
e. Pentru termina procesul, trebuie să întoarceți cheia în poziția initiala/de pornire – seiful va fi închis 
din nou. 
 
 

10. PROTOCOLUL DE FUNCTIONARE  
 
Modelul de seif "PRESTIGE" este echipat în mod standard cu o funcție de protocol simpla. 
Pentru a putea utiliza corect funcția de protocol, vă recomandăm să setați data și ora curenta odata cu 
punerea in functiune a seifului.   
Data este afișată în formatul YYYMMDD (an - lună - zi). 
Timpul este afișat în formatul SSMMSS (oră-minut-secundă). 
 

 
 
PROGRAMAREA DATEI SI TIMPULUI 
 
a. Apăsați butonul "CANCEL" de două ori. 
b. Afișajul arată "SUPER". 
c. Introduceți codul master actual (la livrare 0-0-0-0-0-0). 
d. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
e. Afișajul va afișa "CC--". 
f. Introduceți "0 8". 
g. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
h. Afișajul va afișa "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 butonul "ENTER" pentru a confirma. 
k. Un sistem de timp va fi afisat pe ecran.. 
l. Introduceți ora curentă (în format de 24 de ore) 
m. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
n. Pe afișaj apare mesajul "GOOD". 
o. Au fost setate data și ora. 



p. Afișajul arată "CC--". 
q. Pentru a ieși din meniu, apăsați tasta "CANCEL". 
 

 
 
CITIȚI PROTOCOLUL DE DESCHIDERE 
 
a. Apăsați butonul "CANCEL" de două ori. 
b. Afișajul arată "SUPER". 
c. Introduceți codul master actual (la livrare 0-0-0-0-0-0). 
d. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
e. Afișajul va afișa "CC --". 
f. Introduceți "0 9". 
g. Apăsați butonul "ENTER" pentru a confirma. 
h. Ecranul afișează  scurt "rECOrd". 
i. Este afișată ultima deschidere. 
Jurnalul este afișat în formatul "YYMMDD" "SSMM - tipul de deschidere". 
 

 
EXEMPLUL PROTOCOL: 1701011212-1 
 

  17  01   01        12            12    1 
 
 
 

 
 
 
 
Apăsați tasta "6" pentru a afișa ora și tipul deschiderii. 

 
 
INFORMAȚII PRIVIND PROTOCOLUL (tipul deschiderii) 

1 = deschidere cu un cod master. 
8 = deschidere cu codul de client. 
9 = deschidere cu cheia de deschidere de urgență. 
 
 

NAVIGAREA ÎN MENIUL DE PROTOCOL 
Tasta "6" - Afișeaza timpul și tipul deschiderii.. 
Tasta "2" - Afișeaza deschiderea anterioară. 
Tasta "4" - Afiseaza data deschiderii. 
Tasta "8" - Afișează deschiderea următoare. 
 
 

11. RESETATI BLOCAREA ELECTRONICA REVENIND LA SETARILE DIN FABRICA 
a. Scoateți panoul ornamental al ușii. 
b. Apăsați butonul "RESET" timp de cinci secunde. 
c. După cinci secunde, pe afișaj apare mesajul "RESET". 
d. Blocarea electronică este deci resetată la setările din fabrică. 
- Cod master "0-0-0-0-0-0" 
- Data și ora sunt in sistem. 
- Protocolul de deschidere a fost șters. 
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