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Instrukcja obsługi sejfu z zamkiem elektronicznym

UWAGA: sejf obsługiwany jest przez dwa kody fabryczne: kod główny 159B oraz podkod
789B

Aby zaprogramować osobisty kod identyfikacyjny (PIN) od 3 do 8 cyfr należy:
1.1 Otworzyć sejf, wprowadzić na klawiaturze kod fabryczny wprowadzony przez producenta tj.
159B
1.2 Następnie nacisnąć czerwony guzik na wewnętrznej stronie drzwi obok zawiasów

1.3 Następnie należy wprowadzić swój kod PIN, następnie, aby go potwierdzić, nacisnąć literę
B. O prawidłowym naciśnięciu klawisza informować będzie sygnał dźwiękowy. Po naciśnięciu B
powinno zapalić się zielone światełko, co potwierdzi prawidłowe przeprowadzenie operacji.
oraz
2.1 Otworzyć sejf, nacisnąć dwukrotnie 0, następnie czerwony guzik na wewnętrznej stronie
drzwi. Pojawi się sygnał dźwiękowy oraz zapali się zielone światło
2.2 Wprowadź swój kod PIN, następnie, aby go potwierdzić, naciśnij literę B. Zostanie to
zatwierdzone dwukrotnym sygnałem dźwiękowym.
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ABY SEJF BYŁ OBSŁUGIWANY JEDNYM KODEM, OBA POWYŻSZE PRZEKODOWANIA
NALEŻY WYKONAĆ WPROWADZAJAĆ TEN SAM INDYWIDUALNY KOD PIN
PROSIMY ZAPAMIĘTAĆ SWÓJ NOWO WPROWADZONY KOD PIN
Użytkowanie sejfu:
1. Aby otworzyć sejf, należy wprowadzić swój kod PIN, następnie nacisnąć klawisz z literką B.
Przekręcić rączkę/gałkę umieszczoną na klawiaturze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co
spowoduje otwarcie sejfu.
2. Po wprowadzeniu kodu PIN, użytkownik ma 5 sekund na otwarcie sejfu, jeśli jednak nastąpi
zamknięcie, wówczas należy ponownie wprowadzić kod PIN. Prosimy nie zapominać o
naciśnięciu klawisza oznaczonego literką B, po każdorazowym wprowadzeniu kodu PIN
użytkownika.
UWAGA: jeśli nastąpi nieautoryzowane wejście lub sam użytkownik wprowadzi nieprawidłową
ilość cyfr, wówczas sejf się nie otworzy i zapali się żółte światełko umieszczone na klawiaturze.
Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje zawieszenie funkcji otwierania
na czas 20 sekund.
WAŻNE – AWARYJNE OTWIERANIE

1. Jeśli użytkownik zapomni swój kod PIN, wówczas może skorzystać z awaryjnego otwierania
ręcznego. UWAGA: NIE WOLNO PRZECHOWYWAĆ KLUCZA DO AWARYJNEGO
OTWIERANIA W SEJFIE !!! Aby przeprowadzić awaryjne otwieranie ręczne należy usunąć
logo umieszczone e centrum tablicy rozdzielczej zamka i włożyć w odkryty otwór klucz. Klucz
należy przekręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wówczas nastąpi otwarcie sejfu.
2. Prosimy o zanotowanie następujących informacji i przechowywać je w niezależnym od sejfu
miejscu: numer klucza i numer sejfu (numer sejfu znajduje się na małej naklejce ponad
wejściem do otwierania awaryjnego, jak i na wewnętrznej stronie drzwi sejfu).
3. Czerwone światło świecące w górnej prawej części klawiatury wskazuje na wyładowanie
baterii. UWAGA: wymiany baterii dokonuje się poprzez wysunięcie zasuwki przykrywającej
baterie, która znajduje się na tylnej ścianie drzwi i ponowne jej zasunięcie po wymianie baterii.
Zaleca się jednorazową wymianę wszystkich baterii.

