
Instrucțiuni de utilizare 
Seif 
de hotel TRAVELLER 
ATENȚIE: Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de față, î 
n a i n t e să acționați încuietoarea sau să setați o nouă 
combinație de numere. Nu preluăm nicio responsabilitate 
pentru pierderi materiale sau patrimoniale, nici pentru 
disfuncționalități 
datorate schimbării greșite a combinației 
sau folosirii forței, nici pentru manevrarea neconformă, 
care pot fi atribuite de ex. închiderii necorespunzătoare a 
seifului. 
Seiful este livrat din fabrică cu codul master 
0 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3. 
Vă recomandăm să schimbați codul master, din rațiuni de 
siguranță. 

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE: 
Scoateți capacul compartimentului pentru baterii de la partea 
interioară a ușii, glisându-l spre stânga. Introduceți un 
număr de patru bucăți baterii 1,5 Volt AA (nu sunt cuprinse 
în furnitură). 
!!Atenție la introducerea bateriilor, să respectați polaritatea 
corectă!! 
Pe afișaj apare „ SECURE “. 
Partea electronică este astfel gata de funcționare. 
Închideți compartimentul pentru baterii. 

GENERALITĂȚI: 
Verificați tensiunea bateriilor, apăsând tasta „ # “. 
Dacă apare pe afișaj „ bA – H “, starea tensiunii bateriilor 
este bună. 
Dacă apare pe afișaj „ bA – L “, trebuie schimbate bateriile. 
Dacă nu doriți ca la introducere să apară numerele pe 
afișaj, apăsați, înainte de introducerea codului apăsați 
tasta „* “. Pe afișaj va apărea, în loc de numere, „ - “. 

ÎNCHIDEREA – MEMORAREA CODULUI DE 
OASPETE: 
Închideți ușa și introduceți codul de oaspete dorit de 
dumneavoastră 
(minimum trei, maximum șase cifre). 
Confirmați introducerea prin apăsarea tastei „ # “. 
Pe afișaj apare „ CLOSED “ (închis). 
Codul de oaspete care tocmai a fost memorat va fi afișat 
timp de cinci secunde. 
Seiful este astfel încuiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCHIDEREA CU CODUL DE OASPETE: 
Introduceți codul de oaspete ales de dumneavoastră 
(minimum 
trei maximum șase cifre). 
Pe afișaj apare „ OPEND “ (deschis). Seiful este acum 
deschis. 

DESCHIDEREA CU CODUL MASTER 
(livrare): 
Introduceți codul master stocat din fabrică 
„ 0 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3 “. 
Pe afișaj apare „ OPEND “. Seiful este acum deschis. 

SCHIMBAREA CODULUI MASTER: 
Cu ușa deschisă electronic, apăsați de două ori tasta „ * “. 
Pe afișaj apare „ PROG “. 
Introduceți codul de lucru stocat anterior (la livrare 
„ 0 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3 “). 
Pe afișaj apare „ –NEU– “ (nou). 
Introduceți noul cod master dorit de dumneavoastră 
(TREBUIE să aibă 6 caractere). 
Pe afișaj apare „ AGAIN “ (din nou). 
Introduceți din nou noul cod master dorit de dumneavoastră 
(TREBUIE să aibă 6 caractere). 
Pe afișaj apare „ dONE “ (realizat). 
Codul master este astfel modificat cu succes. 
Dacă, în timpul modificării codului, pe afișaj apare 
„ ERROR “ (eroare), modificarea codului master nu a reușit, 
reluați de la început operația de modificare a codului 
master. 

TIMPUL DE BLOCARE ÎN CAZ DE 
INTRODUCERE 
ERONATĂ A CODULUI: 
La introducerea unui cod greșit, pe afișaj apare „ Error “. 
Acum, mai aveți încă alte trei încercări de a introduce codul 
corect. După patru introduceri incorecte ale unui cod, pe 
afișaj apare „ Hold15 “ (așteptare15) iar sistemul electronic 
se blochează timp de 15 minute. Pe parcursul timpului de 
blocare, nu este posibilă introducerea nici unui cod. Verificați 
timpul de blocare, apăsând o tastă, pe afișaj va apărea 
cât timp mai este încă activ timpul de blocare (de ex. 
„Hold10 = timpul de blocare mai este activ încă 10 minute). 
!!! Timpul de blocare nu poate fi terminat prin scoaterea 
bateriilor !!! 

DESCHIDEREA DE URGENȚĂ CU CHEIE: 
Scoateți capacul din partea stângă de lângă tastatură. 
Introduceți 
una dintre cheile pentru deschidere de urgență 
care v-au fost livrate. Rotiți cheia pentru deschidere de 
urgență 
către stânga sau dreapta. Acum puteți deschide ușa. 
TRAVELLER Electronic Safe 


