
Instrucțiuni de utilizare pentru închiderea electronica a seifului „ProStar” 

!! Atenție: Vă rugăm să citiți cu atenție aceaste instrucțiuni de funcționare, înainte de a acționa sau de a 

încerca să adaptați o nouă combinație de numere. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru tulburări 

funcționale din cauza comutării defectuoase sau utilizarea violenței sau a utilizării necorespunzătoare și 

nici pentru daune și nici pentru pierderea bunurilor care ar putea fi supuse adică închiderea 

necorespunzătoare a seifului. 

În general 

Orice activitate a butonului este confirmată printr-o clipire a LED-ului verde și se aude un ton de semnal 

de fiecare dată când butonul este apăsat . Este posibil ca distanța maximă dintre 2 activități să nu 

depășească 30 de secunde în caz contrar, prima introducere este ștearsă. 

Deschiderea seifului pentru prima dată: 

Pentru deschiderea seifului pentru prima dată, procedați după cum urmează: 

1. scoateți placa centrală mică de pe panoul frontal 

2. introduceți cheia în cheie și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic 

3. introduceți baterii de 4 buc 1,5 Volt AA (seiful a fost livrat fără baterii) 

 

Programarea unei încuietori electronice 

Înainte de a utiliza seiful pentru prima dată, trebuie să introduceți codul personal (motive de siguranță). 

Nu aveți voie să preluați codul livrat. Înainte de a efectua programarea simplă vă rugăm să vă gândiți 

mai întâi la codul dvs. Nu utilizați date personale care pot fi gândite de către orice persoană. A pastra 

codul dvs. și cheile într-un loc sigur, unde numai dvs. îl puteți găsi. Nu lăsați cheile în seif. 

1. deschideți seiful 

2. apăsați butonul roșu (în interiorul ușii la balamale) 

3. există trei tonuri de semnal și LED-ul galben se aprinde. Acum aveți 20 de secunde pentru a începe 

programarea. 

4. introduceți combinația dorită (la 3 numere închiriate, cel mult 8 numere) și confirmați-vă 

intrarea apăsând butonul „B”. 

5. după confirmarea combinației prin butonul „B”, LED-ul galben se stinge și arată că 

programarea a avut succes. 

 

Deschiderea încuietorii electronice 

1. introduceți propriul cod și confirmați introducerea apăsând butonul „B”. 



2. LED-ul verde clipește și acum aveți 5 secunde pentru a deschide seiful 

3. rotiți mânerul în partea dreaptă pentru a deschide seiful. 

 

Blocarea timpului dispozitivului prin introducerea unui cod greșit 

Dacă introduceți un cod greșit, există 3 tonuri de semnal și LED-ul galben clipește. Acum ai două 

mai multe încercări de a introduce codul corect. Dacă introduceți codul de 3 ori greșit, blocurile de 

blocare pentru 20 secunde. În timpul timpului de blocare, încuietoarea nu reacționează la nicio intrare. 

 

Deschidere mecanică de urgență 

Dacă ați uitat codul sau bateria este descărcată, vă rugăm să faceți acest lucru: 

1. scoateți capacul dintre mâner și tastatură 

2. introduceți cheia de urgență și întoarceți-vă spre stânga până la capăt. 

3. acum puteți deschide seiful ca de obicei 

 

Schimbarea bateriilor 

împingeți capacul bateriei în partea stângă (în interiorul ușii) și schimbați bateriile. 


