Indicaţii de utilizare pentru broasca electronică Smaragd
!!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.
1. Introducerea bateriilor
Seiful necesită 4 baterii de 1,5 Volt, baterii AA . (produsul se livrează fără baterii)

Înlăturaţi capacul bateriei aflat pe partea dreaptă a sistemului electronic şi introduceţi bateriile. Asiguraţi-vă
că bateriile sunt aşezate corect. (atât polul + cât şi polul –). Se examinează acum starea broaştei
electronice. Dacă totul este în ordine apare pe display „good“(bine).
2. Deschiderea seifului după introducerea bateriilor
Ca să deschideţi seiful pentru prima dată pe cale electronică, apăsaţi tasta „START“. Afişajul de pe placa
frontală indică “-------“. Acum introduceţi unul din cele două coduri din fabricaţie: 0,0,0,0 (cod utilizator) sau
8,8,8,8 (cod master) şi confirmaţi introducerea acestuia prin apăsarea tastei „START“. Acum răsuna un
semnal sonor scurt şi LED –ul verde luminează. Pe display este scris „OPEN“. Pentru a deschide seiful
răsuciţi mânerul rotativ timp de 5 secunde spre dreapta.
În cazul în care nu doriţi ca pe ecran să apară la deschiderea seifului codul dumneavoastră, apăsaţi de două
ori tasta „START“ înainte de prima introducere a datelor. Toate celelalte puncte sunt identice.
3. Programarea unui cod
Vă rugăm să luaţi în considerare că în cazul acestui seif pot fi introduse în memorie două coduri diferite.
Pentru siguranţa dumneavoastră, după prima deschidere şi introducerea bateriilor, trebuie să schimbaţi
ambele coduri.
Programarea codului de utilizator
¾ Apăsaţi tasta roşie (partea interioară a uşii, lângă balamale)
Răsună un semnal sonor şi pe display apare „SET CODE“, după care „------“ iar afişajul licăreşte.
¾

Acum introduceţi un număr de minim 3 cifre, maxim 8, pe care doriţi să le folosiţi drept noul
dumneavoastră cod de utilizator. Confirmaţi introducerea datelor prin apăsarea tastei „START“.
Răsună un semnal sonor, pe display apare „IN“ şi numerele programate de dumneavoastră. În
acest moment programarea este încheiată cu succes.

Programarea codului master
¾ Apăsaţi tasta roşie (partea interioară a uşii, lângă balamale), şi în continuare tasta „START“. Pe
display apare „OLD CODE“, urmat de „----“.
¾ Acum introduceţi codul master valabil momentan (codul master din fabricaţie: 8,8,8,8) şi apăsaţi
tasta „START“. Pe display apare „SET“ după care „----“ iar afişajul pâlpâie. Acum introduceţi
minimum trei, maximum opt cifre, pe care doriţi să le utilizaţi ca şi nou cod master. Confirmaţi
introducerea datelor prin apăsarea tastei “START“. Pe display apare „RE-INPUT“, urmat de „------“
În afară de asta pâlpâie şi afişajul.
¾ Acum introduceţi din nou codul master ales de dumneavoastră şi confirmaţi introducerea codului
prin apăsarea tastei „START“. După semnalul sonor apare pe display „IN“ şi numerele programate
de dumneavoastră. Programarea este acum încheiată cu succes.
ATENŢIE!! În urma introducerii unei combinaţii greşite de cifre răsună un semnal sonor şi LED-ul roşu
luminează. Pe display apare „ERROR“ şi seiful nu se deschide. În cazul în care codul greşit este introdus
de patru ori la rând, pe display apare „ERROR“ şi răsună un semnal acustic timp de aproximativ trei minute.
Pe această durată de timp seiful nu reacţionează la nici un fel de introducere de date. Cheia de rezervă
pentru deschiderea seifului poate fi de asemenea utilizată timp de trei minute. În cazul în care
dumneavoastră întrebuinţaţi cheia pentru deschiderea seifului, puteţi înlătura semnalul acustic apăsând tasta
roşie (în interiorul seifului)

4. 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.
5. Introducerea bateriilor noi
Seiful are nevoie de 4 baterii AA de1,5 Volt
Introduceţi bateriile noi. După schimbarea bateriilor se verifică starea broaştei electronice. Dacă pe display
apare „good“( bine) atunci totul este în ordine.
Se recomandă utilizarea exclusivă a bateriilor alcaline
6. DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE:
În interesul dumneavoastră am încorporat în construcţia seifului un sistem mecanic de deschidere a acestuia
în caz de necesitate. În situaţia în care aţi uitat sau aţi pierdut codul, îndepărtaţi capacul bateriilor şi scoateţi
bateriile. Introduceţi cheia de rezervă pentru deschiderea seifului şi răsuciţi-o spre stânga până aceasta se
opreşte, după care răsuciţi mânerul rotativ spre dreapta. În acest mod aveţi oricând posibilitatea de a
deschide seiful.

