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Vă rugăm aveți în vedere că seiful dumneavoastră cu cheie X-KEY este livrat cu codul presetat din fabrică 
0 – 0 – 0 și că trebuie să setați un cod personalizat din rațiuni de siguranță.

SEIF CU CHEIE

RO

• Abia acum puteți îndepărta instrumentul ajută tor din orificiul de resetare.
• Noul dumneavoastră cod este astfel setat.
• Verificați de câteva ori funcționarea corectă a codului ales de dumneavoastră cu ușa deschisă, înainte de a 
închide ușa.

ROMÂNĂ

„X-KEY“

1.  PRIMA DESCHIDERE:

2.  SETAȚI UN COD PERSONALIZAT:

ATENȚIE: Vă rugăm citiți cu grijă aceste instrucțiuni de operare în întregime, î n a i n t e să operați încuietoarea 
sau să setați o nouă combinație. Nu preluăm niciun fel de responsabilitate, nici pentru disfuncționalități datorate 
resetării greșite respectiv forțării, nici pentru manevrare inadecvată și nici pentru daune materiale sau patrimoniale 
care pot fi atribuite, de exemplu, închiderii neadecvate.

• Rotiți încuietoarea cu cifru până când codul presetat 0 – 0 – 0 ajunge în dreptul marcajului de deschidere.
• Rotiți încuietoarea cu cifru către stânga.
• Rotiți mânerul de deschidere către dreapta până când acesta se oprește.
• Acum puteți deschide ușa.

• Selectați un cod personalizat din trei caractere (nu folosiți data nașterii sau alte date similare cunoscute).
• Apăsați cu ajutorul unui instrument ajutător adecvat în orificiul de resetare de pe partea de dedesubt a 
închizătorii cu cifru și mențineți-l apăsat până când se încheie procesul de resetare.
• Rotiți roțile cu numere până când codul din trei caractere ales de dumneavoastră ajunge în dreptul
marcajului.
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• Rotiți închizătoarea cu cifru până când codul ales de dumneavoastră este în dreptul marcajului de
deschidere.
• Rotiți închizătoarea cu cifru către stânga.
• Rotiți mânerul de deschidere către dreapta până la oprirea acestuia.
• Acum puteți deschide ușa.

3.  DESCHIDEREA SEIFULUI CU CHEIE X-KEY:

• Închideți ușa și rotiți mânerul rotativ către stânga.
• Rotiți închizătoarea cu cifru către dreapta până la oprirea acesteia.
• Amestecați combinația de numere de pe închizătoarea cu cifru.
• Seiful dumneavoastră cu cheie X-KEY este astfel încuiat.
• Verificați dacă seiful dumneavoastră cu cheie X-KEY este închis în mod adecvat.

4.  ÎNCHIDEREA SEIFULUI CU CHEIE X-KEY:

Atenţie: Seiful Dvs. nou achiziţionat şi cea ce depozitaţi în el nu este inclus şi nu modifică automat contractul 
de asigurare. Vă rugăm să contactaţi compania de asigurări sau agentul de asigurări care a întocmit poliţa 
Dvs. de asigurare pentru a efectua modificările necesare în contract.


