Indicaţii de utilizare pentru seiful
„ OXFORD“
!!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.
Seiful Camebridge se pot seta un cod de siguranţă(master code) şi 4 coduri de acces(usercode).
La fiecare apăsare de buton o să se audă un sunet(beep). Apăsând butonul “*” se va opri orice
operaţiune.Vă sfătuim să utilizaţi baterii alkaline.
Atenţie!!
Seiful din fabricaţie se poate deschide pe baza următorului cod de siguranţă (mastercode): 4-5-6-0.
Setaţi cât mai repede posibil un nou cod de siguranţă. În momentul livrării nu sunt setate alte coduri
de acces (usercode).
1.Punerea în funcţiune a seifului:
a) îndepărtaţi capacul de la depozitarul de baterii aflat în dreapta butoanelor
b) introduceţi cele 4 buc baterii de 1,5 V tip AA (atenţie la polaritate), recomandăm baterii alcaline
c) închideţi depozitarul de baterii
2. Introducerea unui cod de siguranţă greşit:
a) dacă aţi introdus un cod de siguranţă greşit după ce aţi tasta “#”se va auzi un şir de trei sunete
acustice.
3. Perioadă de TIME OUT după introducerea unui cod greşit:
După trei încercări succesive de deschidere cu coduri de siguranţă greşite, sistemul de închidere va
intra într-un status de TIME OUT. Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de trei minute.
Acest fapt este semnalat şi de auzul unui sunet acustic la fiecare 2 secunde. Pe display va apărea
mesajul “WAIT” . Sistemul se va debloca automat după trei minute şi nu poate fi intrerupt procesul
prin scoaterea bateriilor.
4.Deschiderea seifului cu ajutorul codului de siguranţă(master code):
a) apăsaţi butonul “*”
b) introduceţi codul de siguranţă actual (cel setat din fabricaţie fiind:4-5-6-0)
c) confirmaţi codul prin tasta “#”
d) dacă este acceptat va apare mesajul “MATCH” pe display
e) deshideţi prin răsucire a mânerului într-o perioadă de 3 secunde
f) după deschiderea uşi seifului se opreşte afişajul pe display
5. Închiderea seifului:
a) după ce apare mesajul “MATCH” pe display uşa seifului se poate oricând închide lucru care
genereaz închiderea sistemului în mod automat

6.Schimbarea codului de siguranţă(master code)
a) înainte de a începe setarea codului de siguranţă(master code), vă rugăm să vă notaţi scris noul
cod de siguranţă pe care doriţi să îl setaţi(minimum 4 caractere maximum 16 caractere).
Schimbarea codului trebuie să se desfăşoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie
reluat.
b) apăsaţi butonul “M” aflat în gaura din spatele uşi seifului aflat în partea interioară
c) pe display apare mesajul “NEW_PE”
d) introduceţi noul cod de siguranţă (minimum 4 caractere maximum 16 caractere)
e) confirmaţi codul prin tasta “#”. Pe display apare mesajul “SUCCES”
f) aţi setat cu success noul cod de siguranţă(master code)
Atenţie!! Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeţi de la punctul 6 de
procedură.
7. Setarea unui nou cod de acces(user code):
a) înainte de a începe setarea codului de acces(user code), vă rugăm să vă notaţi scris noul cod de
acces pe care doriţi să îl setaţi(minimum 4 caractere maximum 16 caractere). Schimbarea codului
trebuie să se desfăşoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie reluat.
b) apăsaţi butonul “*”
c) apăsaţi butonul “#”
d) pe display apare mesajul “MASTER_PW”
e) introduceţi codul de siguranţă(master code) activ
f) apăsaţi butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
g) apăsaţi butonul “1” să setaţi noul cod de acces(user code)
h) dacă doriţi să părăsiţi meniul fără să setaţi un cod de acces apăsaţi butonul “0”
i) după ce aţi apăsat butonul “1” noul cod de acces este activate
j) setaţi un nou cod de acces(2,3,4,5), pe display apare mesajul “NEW_PW”
k) introduceţi noul cod de acces pe care doriţi să îl setaţi(minimum 4 caractere maximum 16
caractere)
l) confirmaţi introducerea noului cod de acces prin apăsarea butonului “#”, pe display va apare
mesajul “RENEW_PW”
m) reconfirmaţi codul de acces
n) după ce aţi apăsat “#”pe display apare mesajul “SUCCES”, astfel noul cod de acces a fost setat
Atenţie!! Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeţi de la punctul 7 de
procedură.
8.Schimbarea codului de acces(user code):
a) înainte de a începe setarea codului de siguranţă(master code), vă rugăm să vă notaţi scris noul
cod de siguranţă pe care doriţi să îl setaţi(minimum 4 caractere maximum 16 caractere).
Schimbarea codului trebuie să se desfăşoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie
reluat.
b) apăsaţi butonul “*”
c) apăsaţi butonul “#”
d) pe display apare mesajul “MASTER_PW”
e) introduceţi codul de siguranţă(master code) active
f) apăsaţi butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
g) apăsaţi butonul “1” să setaţi noul cod de acces(user code)
h) dacă vreţi să ieşiţi din meniu fără să programaţi un nou cod de acces apăsaţi “0”
i) după ce apăsaţi butonul “1” se poate schimba codul de acces
j) setaţi un nou cod de acces(2,3,4,5), pe display apare mesajul “NEW_PW”
k) introduceţi noul cod de acces pe care doriţi să îl setaţi(minimum 4 caractere maximum 16
caractere)

l) confirmaţi introducerea noului cod de acces prin apăsarea butonului “#”, pe display va apare
mesajul “RENEW_PW
m) introduceţi noul cod de acces
n) confirmaţi codul prin tasta “#”. Pe display apare mesajul “SUCCES”
Atenţie!! Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeţi de la punctual 8
de procedură.
9.Ştergerea unui cod de acces(user code):
a) apăsaţi butonul “*”
b) apăsaţi butonul “#”
c) pe display apare mesajul “MASTER_PW”
d) introduceţi codul de siguranţă(master code) activ
e) apăsaţi butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
f) apăsaţi butonul “2” pentru setarea noului cod de acces
g) dacă vreţi să ieşiţi din meniu fără să ştergeţi un cod de acces apăsaţi “0”
h) apăsaţi butonul “2” pentru a se şterge codul de acces
i) pe display apare mesajul “D-NO” şi numărul de coduri de acces (2,3..)
j) introduceţi numărul codului de acces pe care doriţi să îl ştergeţi
k) pe display apare mesajul “1=YES OR 0=NO”
l) apăsaţi butonul “1” să ştegeţi codul de acces(user code) ales
m) dacă vreţi să ieşiţi din meniu fără să ştergeţi un nou cod de acces apăsaţi “0”
n) după confirmare prin tasta “1” pe display apare mesajul “SUCCES”
o) după ce apăsaţi tasta “0” displayul se stinge
Atenţie!! Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeţi de la punctual 9
de procedură.
10. Schimbarea afişajului(display):
Cu setările standard în momentul în care se introduce un anumit cod de siguranţă sau de acces apare
pe display automat numerele al codului respectiv. Dacă doriţi să nu fie vizibile în momentul
introducerii (****) urmaţi următoarele indicaţii:
a) apăsaţi butonul “*”
b) apăsaţi butonul “#”
c) pe display apare mesajul “MASTER_PW”
d) ) introduceţi codul de siguranţă(master code) activ
e) apăsaţi butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
f) apăsaţi butonul “7”
g) pe display apare mesajul “DISPLAY HIDE”
h) astfel la orice apăsare de buton apare “*”
Dacă doriţi să reapară afişajul pe display:
a) apăsaţi butonul “*”
b) apăsaţi butonul “#”
c) pe display apare mesajul “MASTER_PW”
d) ) introduceţi codul de siguranţă(master code) activ
e) apăsaţi butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
f) apăsaţi butonul “7”
g) pe display apare mesajul “DISPLAY MODE”
h) astfel la orice apăsare de buton se va vizualiza pe display
11. Protocol: sistemul electronic permite 999 de acţiuni digitale( schimbare de coduri etc)
i) apăsaţi butonul “*”
j) apăsaţi butonul “#”

k) pe display apare mesajul “MASTER_PW”
l) ) introduceţi codul de siguranţă(master code) activ
m) apăsaţi butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
n) apăsaţi butonul “8”
o) pe display apare protocolul sistemului cu ultima acţiune înregistrată
p) apăsaţi butonul “*” pentru a naviga prin protocolul sistemului
PROTOCOL:
0 – Opening with factory code.(schimbare cu cod de fabrică)
1 – Opening with Mastercode. (deschidere cu cod de siguranţă)
2 – Opening with Usercode 2. (deschidere cu cod de acces 2)
3 – Opening with Usercode 3. (deschidere cu cod de acces 3)
4 – Opening with Usercode 4. (deschidere cu cod de acces 4)
5 – Opening with Usercode 5. (deschidere cu cod de acces 5)
A – Mastercode changed. (schimbarea codului de siguranţă)
B – Usercode 2 changed.(schimbarea codului de acces 2)
C – Usercode 3 changed. (schimbarea codului de acces 3)
D – Usercoe 4 changed. (schimbarea codului de acces 4)
E – Usercode 5 changed. (schimbarea codului de acces 5)
b – Usercode 2 deleted. (ştergerea codului de acces 2)
c – Usercode 3 deleted. (ştergerea codului de acces 3)
d – Usercode 4 deleted. (ştergerea codului de acces 4)
e – Usercode 5 deleted. (ştergerea codului de acces 5)
X – 3 wrong entries, lock-up (introducere de o succesiune de 3 coduri eronate)
Ştergerea protocolului:
q) apăsaţi butonul “*”
r) apăsaţi butonul “#”
s) pe display apare mesajul “MASTER_PW”
t) ) introduceţi codul de siguranţă(master code) activ
u) apăsaţi butonul “#”pe display apare mesajul “0-EXIT”
v) apăsaţi butonul “9”
w) pe display apare “1=YES OR 0=NO”
x) apăsaţi butonul “1” pentru a şterge protocolul
y) dacă vreţi să ieşiţi din meniu fără să ştergeţi protocolul apăsaţi “0”
z) după confirmare prin tasta “1” pe display apare mesajul “SUCCES”
aa) după apăsarea butonului “0” displayul se va stinge
Atenţie!! Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeţi de la punctual 11
de procedură.
12. Scimbarea bateriilor:
a) îndepărtaţi plăcuţa de protecţie de pe lacaşul special de baterii,
b) îndepărtaţi bateriile
c) introduceţi cele 4 buc baterii NOI (atenţie la polaritate)
d) închideţi lăcaşul special de baterii
Atenţie! – după încheierea procedurii de schimbare a bateriilor codurile de acces şi cel de siguranţă
deja setate nu se vor pierde!

