
Seif SOLUTION PREMIUM 

Ghidul operatorului 

ATENȚIE: Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid al operatorului înainte de a utiliza „Solution Premium”. 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru utilizarea incorectă a produsului. Jurnalul de evenimente stocat 

are doar scop informativ. 

INFORMATII GENERALE 

„Solution Premium Screening Device” nu oferă posibilitatea de a accesa coduri salvate anterior (coduri 

invitat sau master) din motive de siguranță. 

Pentru a putea citi evenimentele, data și ora curente trebuie ajustate precis cu fiecare activare sau 

schimbare a bateriei modelului la modelul de seif „Solution Premium”. Dacă data și ora nu sunt 

actualizate, jurnalul de evenimente al „Solution Premium” va afișa o oră de sistem separată și 

independentă. Înainte de orice citire a evenimentelor, fiecărui seif trebuie să i se atribuie un număr de 

cameră. 

DATA ȘI ORA DE ACTUALIZARE 

Instrucțiunile pentru actualizarea datei și orei vor fi preluate din ghidul operatorului pentru modelul de 

seif „Solution Premium”, la capitolul „Programarea încuietorii electronice”. 

SALVAREA UNUI NUMĂR DE CAMERĂ 

Numărul de cameră ales TREBUIE să fie un număr din patru cifre (4) (de ex. 0001, 0002, 0099, ...). 

- Închideți încuietoarea electronică folosind un cod de invitat (USER CODE) ales, în timp ce ușa este 

deschisă (nu se aplică dacă ușa seifului este deja închisă). 

- Apăsați de două ori tasta „*” (2). 

- Afișajul va indica „PROG”. 

- Introduceți codul funcției „7-5-1-0”. 

- Apasa tasta "*". 

- Afișajul va indica „NU”. 

- Introduceți numărul camerei din patru cifre (4) ales. 

- Numărul ales va fi afișat pe afișaj. 

- Apăsați „#” pentru a confirma numărul camerei alese. 

- Afișajul va indica „Efectuat”. 



- Numărul de cameră ales a fost acum stocat cu succes. 

 

URMARIREA EVENIMENTELOR 

- Conectați dispozitivul de screening la încuietoarea electronică a seifului prin cablul USB 

- Apăsați „*” de două ori (2). 

- Introduceți codul funcției "7 5 1 0". 

- Confirmați intrarea apăsând tasta „*”. 

- Afișajul va indica „SAVE”. 

- Apasa tasta "#". 

- Afișajul va indica „CITIȚI”. 

- Ultimele 100 de evenimente vor fi ecranate, starea evenimentelor citite va fi afișată pe ecran. 

- Odată ce toate cele 100 de evenimente au fost citite, afișajul va indica „END” 

- Acum puteți scoate dispozitivul de ecranare din blocarea electronică. 


