
Senrty Safe Fire Data -instrucțiuni de folosire 
 
Coduri 
Există trei modalități de deschidere a seifului.  
1. Introduceți codul de deblocare predefinit (din fabrica) de cinci cifre. Acest cod nu 
poate fi șters, dar poate fi folosit în orice moment pentru a deschide seiful. Păstrați-l 
în siguranță!  
2. Un cod de utilizator de cinci cifre poate fi programat și modificat în orice moment.  
3.Pentru accesul temporar, puteți programa, modifica sau șterge un cod PIN de 
utilizator de cinci cifre.  
NOTĂ: Toate zerourile sunt nevalide. 
 
Programarea unui cod de utilizator de 5 cifre 
1.Apăsați butonul „P” 

2 Introduceți codul de deblocare aflat pe spatele manualului de utilizare. LED-ul 
verde rămâne aprins în timp ce introduceți orice cod de utilizator de cinci cifre. După 
introducerea a 5 cifre, LED-ul verde se stinge. Repetați acești pași pentru a 
programa un alt cod de utilizator. Puteți șterge codul de utilizator apăsând tasta „P” și 
introducând codul de două ori. 

Programarea unui PIN al utilizatorului de cinci cifre 

NOTĂ: Trebuie să programați un cod de utilizator înainte de a programa un cod PIN  

1. Apăsați tasta „P” 

2 Apăsați tasta a doua oară. 

3 Introduceți codul de cinci cifre de utilizator. LED-ul verde rămâne aprins.  

4. Introduceți noul cod PIN al utilizatorului de cinci cifre pe care il doriti. După ce 
introduceți 5 cifre, LED-ul verde se stinge  

(Repetați acești pași pentru a programa un alt PIN de utilizator.)  

Pentru a șterge PIN-ul utilizatorului, apăsați de două ori tasta „P”, introduceți codul de 
utilizator, apoi introduceți 00000. 

Testați fiecare combinație mai întâi cu ușa deschisă! 

Testați noul cod de mai multe ori cu ușa deschisă pentru a vă asigura că a fost 
programat corect. Noul cod poate fi folosită acum. 

Înlocuirea bateriilor 

LED-ul galben se aprinde atunci când bateriile trebuie înlocuite. Schimbarea bateriilor 
nu va șterge codurile. Pentru schimbarea bateriilor scoateți unitatea pt. baterii pe 
care o gasiți in partea dreaptă a tastaturii. Încuietoarea funcționeaza cu 4 baterii AA. 

NOTĂ: Dacă seiful nu pare să funcționeze, verificați mai întâi bateriile înainte de a 
contacta serviciul clienți  

NOTĂ: Vă recomandăm să înlocuiți bateriile cel puțin odata la doi ani și mereu atunci 
când LED-ul galben nu se stinge. 


