Sistemul de închidere CODE-COMBI B
1. Important:
- Înainte de a pune în funcţiune seiful vă rugăm să citiţi această descriere!
- Orice operaţiune de setare a sistemului de închidere/deschidere electronic se va efectua cu uşa seifului deschisă!
- 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. În caz contrar se va relua operaţiunea.
- Apăsaţi butonul “P”pentru a întrerupe procesul de introducere a unui cod de acces.
- Introduceţi codul de acces (codul master de punere în funcţiune: 1,2,3,4,5,6,7,8). 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.
- Nu stocaţi niciodată cheia de siguranţă în interiorul seifului!
2. Mesajele LED-lui:
1x culoare verde:
după introducerea codului de acces valid.
culoarea verde aprinsă continu:
se poate seta(programa) un nou cod de acces
3x culoarea roşie:
cod de acces nevalidat sau introducerea unui cod de acces a fost întreruptă
10x culoarea roşie după ce a fost apăst tasta ON:
baterii descărcate
culoarea roşie se aprinde în fiecare secundă:
sistemul electronic a intrat în blocaj automat
culoare roşie a LED-lui la fiecare 5 secunde
mesaj de uşă deschisă
roşu şi verde se aprinde intermitent de 3x:
încercare de deschidere a seifului cu un cod nevalidat
LED-ul roşu şi verde este aprins însoţit de sunet
sistemul de acces a fost deschis respective zona de acces pentru baterii a fost deschisă
culoarea verde se aprinde în fiecare 5 secunde însoţit de un sunet acustic:
uşa seifului poate fi deschisă
sunet acustic 1x
perioada de deschidere a seifului s-a terminat
sunet acustic 2x
a fost introdus noul cod de acces format din 6 cifre
sunet acustic 3x
a fost introdus un cod de acces greşit
3. Indicaţii de utilizare:
Se pot salva următoarele variante de coduri de acces:
- cod de acces mastercod (6 cifre)
- cod de acces utilizator (6 cifre, pentru diverşi utilizatori)
- cod dublu (2 bucăţi din 6 cifre, cu această opraţiune uşa seifului poate fi deschisă de două persoane)

4. Punerea în funcţiune:
4.1. Deschiderea seifului (cod master şi cod de utilizator):
- apăsaţi tasta ON
- introduceţi codul de acces (codul master de punere în funcţiune: 1,2,3,4,5,6,7,8)
- rotiţi butonul de deschire în 4 secunde în direcţia acelor de ceasornic până la maxim.
4.2. Deschiderea seifului cu ajutorului unui cod de acces dublu:
- apăsaţi tasta ON
- introduceţi primul cod de acces format din 6 cifre
- introduceţi cel de al doilea cod de acces format din 6 cifre
- rotiţi butonul de deschire în 4 secunde în direcţia acelor de ceasornic până la maxim.
4.3. Auto-blocarea sistemului electronic:
După trei încercări succesive de deschidere cu coduri de acces greşite, sistemul de închidere va intra într-un status
de auto-blocaj. Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de un minut (se aprinde LED-ul roşu). Alte încercări
nereuşite cu coduri de acces eronate atrag după sine creşterea perioadei de blocare prin dublarea acesteia.
După ieşirea din acest ciclu de auto blocare seiful se poate deschide în mod normal cu codul de acces corect setat.

!!IMPORTANT: Inainte să închideţi uşa încercaţi dacă funcţionează codurile setate mai înainte.
4.4.1. Schimbarea codului de acces mastercode:
- introduceţi codul de acces (codul master de punere în funcţiune: 1,2,3,4,5,6,7,8) - capitol 4.1
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces master actual (6 cifre)
- introduceţi noul cod de acces master (6 cifre)
- introduceţi încă odată noul cod de acces master (6 cifre)
- încercaţi să deschideţi electronica seifului numai cu uşa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de
acces LED-ul de culoare roşie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată.
4.4.2. Schimbarea codului de acces utilizator(cu codul de acces master):
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces master actual(6 cifre)
- apăsaţi tasta P
- apăsaţi tasta 3
- introduceţi noul cod de utilizator(6 cifre)
- introduceţi încă odată noul cod de utilizator (6 cifre)
- încercaţi să deschideţi electronica seifului numai cu uşa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de
acces LED-ul de culoare roşie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată.
4.4.3. Schimbarea codului de acces utilizator(cu codul de acces utilizator):
- introduceţi codul de acces utilizator format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces utilizator actual (6 cifre)
- introduceţi noul codul de acces utilizator (6 cifre)
- introduceţi încă odată noul codul de acces utilizator setat (6 cifre)

- încercaţi să deschideţi electronica seifului numai cu uşa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de
acces LED-ul de culoare roşie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată.
4.5. Ştergera codului de acces utilizator, codului dublu (cu cod de acces master):
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces master actual (6 cifre)
- apăsaţi tasta P
- apăsaţi tasta 0
Cu această operaţiune se şterg toate codurile de utilizatori setate, codul dublu, închidere cu reacţie întârziată şi
setarea perioadei de deschidere!
4.6. Închiderea:
Închideţi uşa seifului şi rotiţi la maxim mânerul de închidere al seifului în direcţia stângă.
4.7.1. Programarea codului dublu de acces(cu cod de acces master):
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta P
- apăsaţi tasta 5
- introduceţi primul cod acces dublu (6 cifre)
- introduceţi din nou primul cod acces dublu
- introduceţi cel de al doilea cod acces dublu (6 cifre)
- introduceţi din nou al doilea cod acces dublu
- încercaţi să deschideţi electronica seifului numai cu uşa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de
acces dublu LED-ul de culoare roşie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată. În acest caz
mastercode-ul rămâne active.
4.7.2. Dacă nu aveţi nevoie de codul de acces master(se foloseşte numai codul dublu) se va proceda astfel:
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta P
- apăsaţi tasta 7
- introduceţi primul cod acces dublu (6 cifre)
- introduceţi din nou primul cod acces dublu
- introduceţi cel de al doilea cod acces dublu (6 cifre)
- introduceţi din nou al doilea cod acces dublu
- încercaţi să deschideţi electronica seifului numai cu uşa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de
acces dublu LED-ul de culoare roşie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată. În acest caz codul
de acces master este şters.
4.7.3. Schimbare de cod dublu cu ajutorul codului dublu:
- introduceţi codul dublu de acces
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi din nou codurile de acces (cod dublu)

- introduceţi primul cod acces dublu (6 cifre) ATENTIE: se introduce codul care se doreşte a fi setat.
- introduceţi din nou primul cod acces dublu
- introduceţi cel de al doilea cod acces dublu (6 cifre) ATENTIE: se introduce codul care se doreşte a fi setat.
- introduceţi din nou al doilea cod acces dublu
- încercaţi să deschideţi electronica seifului numai cu uşa deschisă. În caz de eroare a programării a codului de
acces dublu LED-ul de culoare roşie se aprinde de 3x, procedura de programare poate fi reluată.
4.7.4. Dezactivarea codului dublu de acces (fără cod dublu):
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi din nou codurile de acces (cod dublu)
- apăsaţi tasta P
- apăsaţi tasta 0
În aceste condiţii se vor şterge toate codurile setate, astfel előbbi első kódrészlet főkódként kerül elmentésre, se
va şterge şi opţiunea de închidere întârziată respective perioada de deschidere.
5. Programarea perioadei pentru închidere cu reaţie întârziată şi programarea perioadei de deschiere
Această operaţiune face posibilă deschiderea uşi seifului cu întârziere după introducerea codului de acces. Uşa
seifului poate fi deshisă numai după această perioadă.
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces master actual (6 cifre)
- apăsaţi tasta P
o apăsaţi tasta 1 dacă doriţi ca deschiderea cu reacţie întărziată:
- să fie comandată de codul de acces master.
- să fie comandată de codul dublu (fără cod master)
o apăsaţi tasta 2 dacă doriţi ca deschiderea cu reacţie întărziată:
- să fie comandată de codul de acces utilizator.
- să fie comandată de codul dublu (cu cod master)
- introduceţi perioada de întărziere:
Perioada de întârziere: 01-99 minute
Perioadă de deschidere: 1-9 minute
Exemplu: 092= 9 minute întârziere la închidere şi 2 minute deschidere uşă
- Încercaţi să testaţi de cât mai multe ori această operaţiune fără a închide uşa seifului!
5.1 Deschiderea seifului cu programarea opţiuni de deschidere întârziată
- apăsaţi tasta ON
- introduceţi codul de acces master actual (6 cifre)
Începe perioada de închidere cu reacţie întârziată (LED-ul verde se arinde în periade de 5 secunde)
După terminarea perioadei de închidere întârziată (LED-ul se aprinde la perioade de 5 secunde şi se aude un sunet
acustic)
- introduceţi codul de acces master actual (6 cifre)
- în maxim 4 secunde rotiţi la maxim mânerul de închidere al seifului în direcţia stângă.
Dacă se va apăsa butonul P în timpul perioadei de închidere întârziată se va relua toată procedura de programare.
În timpul perioadei în care uşa seifului este deschisă se pot introduce 3 coduri de acces, dacă după trei încercări
nereuşite nu se poate deschide toată procedura trebuie reîncepută. În această perioadă sistemul de închidere se
poate deschide numai cu cheie de siguranţă

5.2. Ştergerea opţiunii de închidere întârziată
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces master format din 6 cifre.
- apăsaţi tasta P
o apăsaţi tasta 1, întârzierea:
- a fost comandat de codul acces master
- a fost comandat de codul dublu(fără cod de acces master)
o apăsaţi tasta 2, întârzierea::
- a fost comandat de codul acces master
- a fost comandat de codul dublu(cu cod de acces master)
- apăsaţi 000.
6. Schimbarea bateriilor:
În timpul efectuării schimbului de baterii LED-ul verde şi roşu se aprinde intermitent astfel sistemul de închidere
se auto setează în sistem de siguranţă. După ce s-a efectuat procedura de schimbare a bateriilor modul de
siguranţă de dezactivează astfel:
- apăsaţi tasta ON
- apăsaţi tasta P
- introduceţi codul de acces master actual (6 cifre)
- apăsaţi tasta P
- apăsaţi tasta 9

