Indicaţii de utilizare pentru seifurile antifoc “Hamburg”, “München”,
“Köln”, “Bonn”, “Berlin”, “Genf” şi “Zürich”
!!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 este setat cu urmatoarele coduri de deschidere: „1,2,3,4,5,6“ şi „5,6,7,8,9,0“
1.
•
•
•

Deschiderea seifului se face prin introducerea uneia dintre codurile de mai sus
Apăsaţi tasta „START”
Introduceţi codul „1,2,3,4,5,6” sau „5,6,7,8,9,0”
După introducerea ultimului număr din cod se aprinde LED-ul verde, iar pe afişaj va apărea scris
„DESCHIS” (OPEN). Un sunet scurt ne va da de înţeles că uşa seifului este deschisă.

!!ATENŢIE: Pe partea interioară a uşii seifului se poate găsi un buton de „memorie“.
2.
•
•
•
•
•

Programarea unui cod
Deschideţi uşa seifului şi apăsaţi butonul de „memorie“ din interiorul seifului
Pe afişaj va apărea „------„
Apăsaţi tasta „START”
Introduceţi un nou cod de acces format din 6 cifre
După ce auziţi un sunet scurt pe afişaj apare „IN“. Va apărea pe afişaj pentru câteva secunde noul cod
astfel fiind şi memorat.

3.
•
•
•
•
•

Programarea codului master
Deschideţi uşa seifului şi apăsaţi butonul „START“
Pe afişaj va apărea „------„
Introduceţi un nou cod master de acces format din 6 cifre
Apăsaţi butonul de „memorie“ din interiorul seifului
După ce auziţi un sunet scurt pe afişaj apare „IN“. Va apărea pe afişaj pentru câteva secunde noul cod
astfel fiind şi memorat.

!!IMPORTANT: Inainte să închideţi uşa încercaţi dacă funcţionează codurile setate mai înainte.
4.
•
•
•
•

Deschiderea seifului
Apăsaţi tasta „START”
Pe afişaj va apărea „------„
Introduceţi una dintre codurile pe care l-ati setat .
După introducerea ultimei cifre a codului de acces se aprinde LED-ul verde şi pe afişaj va apare
„DESCHIS“ (OPEN). Un sunet scurt ne anunţă faptul că seiful se poate deschide cu ajutorul mânerului
rotativ.

!!În caz de introducere a unui cod greşit se va aprinde LED-ul roşu pe afişaj va apărea textul „Error“.
5. Deblocare seifului în caz de introducere a unui cod greşit
După mai mult de cinci introduceri consecutive de coduri greşite, seiful blochează sistemul de închidere
pentru o perioadă de 3 minute. În această perioadă partea electronică nu reacţionează la nici o comandă.
După această perioadă sistemul electronic funcţioneză în condiţii normale.
6. Avertizare referitoare la baterii
Pentru a testa bateriile apăsaţi pur şi simplu tasta „START“. În cazul în care pe display apare „LO-BAE“,
trebuie să schimbaţi bateriile.
7. Introducerea bateriilor noi
• La seifurile “Hamburg”, “München”, “Köln”, “Bonn”, “Berlin”şi “Zürich” îndepărtaţi capacul de la
lăcaşul special prevăzut pentru baterii şi schimbaţi bateriile.
•

La seiful “Genf” bateriile se află în partea interioară a seifului. Dacă uşa este închisă, se poate deschide
cu ajutorul codului master sau cheie master. Partea electronică funcţionează cu o baterie de 9V
pătrăţoasă.

Se recomandă utilizarea exclusivă a bateriilor alcaline

