Sistemul de închidere CODE-COMBI A-EN
!!ATENŢIE: Î n a i n t e de a pune în funcţiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinaţie, vă rugăm să
citiţi până la capăt cu atenţie aceste indicaţii de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor
deranjamente în funcţionare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greşite, a forţării seifului sau aplicării
acestuia a unui tratament neadecvat şi nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de
exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.
Sistemul de închidere electronic CODE – COMBI A-EN are inclus în sistemul de deschidere şi cheie de
siguranţă.
Punerea în funcţiune:
- apăsaţi butonul verde „ON”
- se aprinde LED-ul în culoarea verde
- introduceţi codul de acces (codul master de punere în funcţiune: 1,2,3,4,5,6,7,8)
- în condiţiile de introducere a unui cod corect setat se aprinde de două ori LED-ul în culoarea verde.
- aveţi timp de 4 secunde să răsuciţi broasca de acces în direcţia acelor de ceasornic astfel sistemul de închidere
este deblocat.
- la introducerea unui cod greşit LED-ul se aprinde de trei ori în culoarea roşie.
- sistemul de închidere este blocat.
- se necesită reluarea procedurii de deschidere, astfel se v-a apăsa din nou butonul „ON”
- se va introduce codul de acces setat.
!!ATENŢIE: După trei încercări succesive de deschidere cu coduri de siguranţă greşite, sistemul de închidere va
intra într-un status de auto-blocaj. Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de un minut. Acest fapt este
semnalat şi de aprindera LED-lui în culoarea roşie la fiecare 2 secunde. După ieşirea din acest ciclu de auto
blocare semnalat şi printr-un sunet ascuţit trebuie introdus în maximum 20 de secunde codul de acces corect setat,
în caz contrar la introducerea unui cod de acces greşit perioada de blocaj se măreşte la 2 minute. Alte încercări
nereuşite cu coduri de acces eronate atrag după sine creşterea perioadei de blocare la 4,8 respectiv 16 minute. În
caz de neintroducere a unui cod de acces după 20 de secunde sistemul va intra din nou în starea de blocaj automat.
Programarea sistemului de închidere:
- apăsaţi butonul verde „ON”
- se aprinde LED-ul în culoarea verde
- apăsaţi butonul “P”
- introduceţi codul de acces (codul master de punere în funcţiune: 1,2,3,4,5,6,7,8)
- timp de 20 de secunde sistemul de închidere poate fi programat şi reprogramat. Se aprinde LED-ul verde.
- introduceţi noul cod de acces (6,7 sau 8 cifre)
- apăsaţi butonul “P”
- pentru salvarea codului reintroduceţi din nou codul de acces
- se aprinde de două LED-ul în culoarea verde astfel codul a fost setat.
!!ATENŢIE: Cifrele de acces trebuie introdus la o succesiune de maximum 20 de secunde, în caz contrar se v-a
stinge LED-ul şi nu se poate seta codul de acces. Dacă noul cod nu este salvat sau se greşeşte în procesul de setare
a codului de siguranţă rămâne în vigoare vechiul cod de acces. Pentru a salva codul se v-a relua procesul de
programare. Vă sfătuim ca imediat după efectuarea transportului să schimbaţi codul de acces.

- verificaţi noul cod de acces.
- apăsaţi butonul verde „ON”
- se aprinde LED-ul în culoarea verde
- introduceţi codul de acces
- se aprinde de două ori LED-ul în culoarea verde
Deschiderea seifului cu cheia de siguranţă:
Sistemul de acces se poate deschide şi cu cheia de siguranţă fără a se introduce codul de acces digital.
- desfaceţi şurubul aflat în partea din lateral al sistemul de închidere(broască) M4x20mm, deşurubaţi cu ajutorul
inbusului butonul rotativ.
- trageţi de buton rotativ la cca. 3 mm în exterior
- rotiţi butonul în direcţia opusă a rotirii acelor de ceasoarnic până când axul butonul iese din interior, după care se
vor extrage din gaură.
- astfel poate fi vizibilă gaura chei.
- introduceţi cheia, după care deja broasca se poate deschide.
Important: dacă aţi uitat codul de acces digital lăsaţi broasca din interior in poziţia deschisă.
- apăsaţi butonul verde „ON”
- se aprinde LED-ul în culoarea verde
- apăsaţi butonul “P”
- sistemul de închidere electronic se poate programa lucuru semnalat şi prin aprinderea LED-lui în culoarea verde
- introduceţi noul cod de acces (6, 7 sau 8 cifre).
- apăsaţi butonul “P”
- pentru salvare reintroduceţi din nou codul de acces
- se aprinde de două ori LED-ul în culoarea verde, confirmând faptul că codul de acces digital a fost programat.
- dacă codul de acces nu a fost salvat LED-ul se aprinde de trei ori în culoarea roşie, după care electronica se
opreşte automat. După această operaţie vă rog să deschideţi uşa cu cheia de siguranţă şi repetaţi întreg procesul de
programare.
- închideţi broasca de siguranţă, scoateţi cheia de acces. Împingeţi înapoi în lăcaş axul urmănd să îl rotiţi în
direcţia acelor de ceasornic până ce revine la poziţia iniţială. Reintroduceţi butonul şi fixaţi-l cu ajutorul inbusului.
Baterii:
Sistemul de închidere electronic este funcţional de o baterie pătrată de 9 Volţi. Durata de viaţă a acestor baterii
este în mod normal în jur de 12 luni.
- în condiţiile în care nivelul de energie al bateriei ajunge la un nivel scăzut se recomandă schimbarea bateriilor.
- mesajul de baterii descărcate este semnalat după apăsarea butonului „ON” de aprinderea de 10 ori a LED-lui în
culoarea roşie.
- introducerea unui cod de acces este posibilă numai după încetarea semnalelor luminoase ale LED-lui.
- astfel după aceasta mai aveţi posibilitatea la cca. 30 de operaţii de deschidere.
- îndepărtaţi cele două şuruburi din interiorul sistemului de închidere.
- vă rugăm să înlocuiţi bateriile(recomandăm baterii alcaline)
- după înlocuire fixaţi şuruburile.
- în urma schimbării bateriilor codul salvat nu se pierde.
- dacă sistemul de închidere electronic este folosit rar bateriile se descărca într-un mod accelerat.
Dacă nu aveţi la dispoziţie baterii pentru înlocuire, folosiţi cheia de siguranţă pentru deschidere fără codul de
acces digital conform descrierilor de mai sus.

Important de reţinut:
- verificaţi accesorile sistemului de închidere:
1 sau 2 buc chei de siguranţă pentru acces fără cod digital
1 cheie tip inbus
Instrucţiuni de folosire:
- nu stocaţi instrucţiuniile de folosinţă în interiorul seifului.
- fiecare apăsare de buton este însoţit de un sunet.
- fiecare acţionare a tastelor produce un scurt semnal sonor. Durata de timp dintre două acţionări a tastelor nu are
voie sa depăşească 20 de secunde.
- nu stocaţi nici odată cheia de siguranţă în interiorul seifului
- schimbaţi imediat la primele operaţiuni de deschidere codul de acces electronic format din 1 – 8 cifre, vă
recomandăm să nu folosiţi combinaţi legate de datele dumneavoastră personale.
- la fiecare schimbare de cod de acces vă rugăm să verificaţi dacă s-a produs salvarea datelor, înainte de a închide
seiful.
- vă rugăm să nu desfaceţi sistemul de închidere electronic, cu aceasta puneţi în pericol funcţionarea acestuia şi
chiar riscaţi să pierdeţi garanţia pentru produs.
- în caz de eroare vă rugăm să consultaţi această descriere tehnică sau verificaţi dacă sistemul de închidere nu este
în modul de auto blocaj, respective dacă nu trebuie înlocuite bateriile.

