INDICAŢII DE UTILIZARE PENTRU SEIFUL ELECTRONIC MODEL
SPEEDY
!!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.
GENERALITĂŢI: 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.
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE:
1. Îndepărtaţi capacul broaştei dintre mânerul rotativ şi tastatură.
2. Introduceţi cheia de rezervă pentru deschiderea seifului, cheie livrată împreună cu seiful, şi răsuciţi-o spre
stânga.
3. Introduceţi cele patru baterii AA de 1,5 Volt. La introducerea bateriilor fiţi atenţi ca polarizarea să fie corectă.
PROGRAMAREA UNUI NOU COD: Din motive de siguranţă, codul dumneavoastră personal trebuie să fie
introdus înainte de utilizarea seifului. Înainte de a executa programarea, care este foarte simplă, stabiliţi în
primul rând codul. Nu utilizaţi pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de naştere
sau alte date, care ar putea fi uşor deduse de către cineva care vă cunoaşte. Păstraţi-vă atât codul, cât şi
cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accessibile doar dumneavoastră.
Nu lăsaţi în nici un caz cheia de rezervă în seif(de siguranţă).
1. Deschideţi seiful
2. Apăsaţi butonul roşu (partea interioară a uşii, lângă balamale).
3. Răsună două semnale acustice de avertizare şi LED-ul galben pâlpâie. Aveţi la dispoziţie 20 de secunde să
începeţi programarea.
4. Introduceţi combinaţia dorită de dumneavoastră (cel puţin trei cifre, maximum opt cifre ) şi confirmaţi
încheierea procedurii de programare prin apăsarea tastei „B“.
5. În urma confirmării combinaţiei prin apăsarea tastei „B“ răsună două semnale acustice de avertizare şi LEDul galben se stinge. Programarea este acum încheiată cu succes.
DESCHIDEREA SEIFULUI:
1. Introduceţi codul fixat de dumneavoastră şi confirmaţi acest lucru cu ajutorul tastei „B“
2. LED-ul verde luminează şi aveţi acum cinci secunde la dispoziţie să închideţi seiful cu ajutorul mânerului
rotativ.
3. Răsuciţi mânerul rotativ spre dreapta pentru a închide seiful.
ÎNCHIDEREA SEIFULUI:
1. Introduceţi codul fixat de dumneavoastră şi confirmaţi acest lucru cu ajutorul tastei „B“
2. LED-ul verde luminează şi aveţi acum cinci secunde la dispoziţie să deschideţi seiful cu ajutorul mânerului
rotativ.
3. Răsuciţi mânerul rotativ spre dreapta pentru a deschide seiful.
DURATA DE BLOCARE ÎN CAZUL INTRODUCERII GREŞITE A CODULUI: În cazul introducerii codului în
mod greşit răsună trei semnale acustice de avertizare.şi LED-ul galben licăreşte. Mai aveţi acum la dispoziţie
încă două încercări de introducere corectă a codului. În cazul în care aţi introdus greşit codul, mai mult de trei
ori, sistemul electronic se blochează pentru 20 de secunde. Pe durata acestei perioade de blocare broasca nu
reacţionează la nici un fel de introducere de date.

DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE: În caz că aţi uitat codul sau bateriile
sunt goale, urmaţi paşii descrişi mai jos:
1. Îndepărtaţi capacul dintre mânerul rotativ şi tastatură.
2. Introduceţi cheia de rezervă pentru deschiderea seifului şi răsuciţi-o spre stânga până aceasta se opreşte.
3. Acum deschideţi seiful.
SCHIMBAREA BATERIILOR: 1. Deschideţi lăcaşul bateriilor aflat pe partea interioară a uşii. 2. Introduceţi
cele 4 baterii AA de 1,5 Volt . La introducerea bateriilor fiţi atenţi ca polarizarea să fie corectă..
INDICAŢIE: VĂ SFĂTUIM să utilizaţi exclusiv baterii alcaline.

