Indicaţii de utilizare pentru închiderea electronică DIGITEC
seif mobilă închidere cu cititor de amprentă
!!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.
Conţinutul pachetului:
• 2 buc chei de siguranţă
• 4 buc baterii 1,5 V tip AA
• 4 buc hold şuruburi
Atenţie!!
Seiful din fabricaţie se poate deschide pe baza oricărei amprente. Salvaţi cât mai repede posibil
amprente noi de acces. Sistemul de faţă are posibilitatea de salvare a mai multor amprente de
acess (deschidere).
1.Punerea în funcţiune a seifului:
1.1. Îndepărtaţi protecţia de pe cititorul de ampentă
1.2. Introduceţi cheia de siguranţă în broască (cu semnul în sus)
1.3. Rotiţi cheie la dreapta
1.4. Uşa se deschide
1.5. Rotiţi cheia la stânga
1.6. Îndepărtaţi capacul de la depozitarul de baterii aflat în partea interioară a uşii
1.7. Introduceţi cele 4 buc baterii (atenţie la polaritate)
1.8 Închideţi depozitarul de baterii
2. Setarea amprentei de siguranţă(amprentă master):
2.1 Deschideţi uşa seifului şi ţineţi apăsat butonul roşu aflat în partea din spatele uşii
2.2 În acest timp apăsaţi de 3 (trei) ori butonul verde aflat în partea din spatele uşii
2.3 Se aprinde o lumină galbenă şi se activează cititorul de amprente
2.4 Aşezaţi degetul al cărei amprentă doriţi să o setaţi pe cititor până când o să auziţi un semnal
ascuţit şi se stinge LED-ul galben
2.5 Îndepărtaţi degetul de pe cititor
2.6 Se activează lumina galbenă şi cititorul
2.7 Aşezaţi degetul pe cititorul de amprente până când o să auziţi un semnal acustic
2.8 Amprenta dorită a fost astfel salvată
Atenţie! – În condiţiile în care se aprinde LED-ul roşu şi se pot auzi 3 (trei) sunete ascuţite vă
rugăm reîncepeţi procesul de setare de la puncul 2.1

3. 2. Setarea altor(a doua/a treia) amprentă de siguranţă(amprentă master):
3.1 Deschideţi uşa seifului şi ţineţi apăsat butonul roşu aflat în partea din spatele uşii
3.2 În acest timp apăsaţi de 3 (trei) ori butonul verde aflat în partea din spatele uşii
3.3 Se aprinde o lumină galbenă şi se activează cititorul de amprente
3.4 Aşezaţi degetul(salvat master) pe cititor până când o să auziţi un semnal ascuţit şi se stinge
lumina galbenă
3.5 Îndepărtaţi degetul de pe cititor
3.6 Aşezaţi degetul(altul) al cărei amprentă doriţi să o setaţi pe cititor până când o să auziţi un
semnal ascuţit şi se stinge lumina galbenă
3.7 Îndepărtaţi degetul de pe cititor
3.8 Se activează lumina galbenă şi cititorul
3.9 Aşezaţi degetul al cărei amprentă a fost deja setată pe cititor până când o să auziţi un
semnal ascuţit şi se stinge lumina galbenă
3.10 În aceste condiţii a fost setat o altă amprentă de siguranţă(master)
Atenţie! – În condiţiile în care se aprinde LED-ul roşu şi se pot auzi trei sunete ascuţite vă
rugăm reîncepeţi procesul de setare de la puncul 3.1
În condiţiile în care se doreşte setarea unei alte amprente(a treia) reîncepeţi procedura de
la puncul 3.1
Setare de amprente:
Aveţi posibilitatea să setaţi în total 100 buc. de amprente care să vă permită să deschideţi
seiful. .
Atenţie! – În condiţiile în care se doreşte setarea unor amprente trebuie să existe deja
setate trei amprente de siguranţă (master).
4. Setarea unei amprente de deschidere:
4.1 Deschideţi uşa seifului şi apăsaţi de trei ori butonul verde aflat în partea din spatele uşii
4.2 Se activează lumina galbenă şi cititorul
4.3 Aşezaţi degetul al cărei amprentă doriţi să o setaţi pe cititor până când o să auziţi un semnal
ascuţit şi se stinge lumina galbenă
4.4 Îndepărtaţi degetul de pe cititor
4.5 Se activează lumina galbenă şi cititorul
4.6 Aşezaţi degetul al cărei amprentă a fost deja setată pe cititor până când o să auziţi un
semnal ascuţit şi lung
4.7 În aceste condiţii amprenta deja a fost setată
Atenţie! – În condiţiile în care se aprinde LED-ul roşu şi se pot auzi trei sunete ascuţite vă
rugăm reîncepeţi procesul de setare de la puncul 4.1
5. Închiderea seifului
5.1 Închideţi uşa seifului
5.2 Apăsaţi butonul roşu aflat lângă cititorul de amprente, în timpul închiderii se aprinde LEDul galben
5.3 Închiderea seifului în mod corect se face ca urmare a unui sunet acustic şi se aprinde LEDul verde

6. Deschiderea seifului
6.1 Apăsaţi butonul roşu(aflat lângă cititorul de amprente) se aude un sunet acustic şi se apinde
LED-ul galben
6.2 Aşezaţi degetul al cărei amprentă a fost setată pentru o perioadă de 10 secunde
6.3 Recunoaşterea amprentei este urmată de un sunet acustic respectiv se aprinde LED-ul de
culoare verde
6.4 Seiful se deschide
6.5 După închiderea etapei de deschidere a seifului se aude un sunet acustic şi se aprinde LEDul verde
7. Deschiderea seifului cu cheie de siguranţă
7.1 Îndepărtaţi plăcuţa de protecţie aflată în partea stângă lângă cititor
7.2 Introduceţi cheia siguranţă (cu semnul de pe cheie în sus)
7.3 Rotiţi cheie la dreapta
7.4 Uşa seifului se deschide
7.5 Rotiţi cheia la stânga, apoi îndepărtaţi cheia
8. Scimbarea bateriilor:
8.1 Îndepărtaţi plăcuţa de protecţie de pe lacaşul special de baterii
8.2 Îndepărtaţi bateriile
8.3 Introduceţi cele 4 buc baterii NOI (atenţie la polaritate)
8.4 Închideţi lăcaşul special de baterii
Atenţie! – după încheierea procedurii de schimbare a bateriilor amprentele deja setate nu se
vor pierde!
Ştergerea unor amprente setate
9. Ştergerea unei amprente setate
9.1 Deschideţi uşa seifului şi ţineţi apăsat butonul roşu aflat în partea din spatele uşii
9.2 După un sunet acustic lung se aprinde LED-ul verde
9.3 Toate amprentele setate până acum se vor şterge din sistem(mai puţin cele de siguranţă)
10. Ştergerea amprentelor setate(inclusive cele de siguranţă)
10.1 Deschideţi uşa seifului şi ţineţi apăsat butonul verde şi apăsaţi de 3 (trei) ori butonul roşu
aflat în partea interioară a uşii seifului
10.2 Se aprinde LED-ul verde
10.3 Aşezat un deget cu o amprentă de siguranţă setată
10.4 Se aude un sunet acustic lung
10.5 Toate amprentele setate până acum se vor şterge din sistem inclusive şi cele de siguranţă
Atenţie! – în aceste condiţii seiful revine la setările originale de fabrică, adică se poate
deschide cu orice amprentă. Începeţi setarea seifului de la punctul 2.1.

