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Instrukcja obsługi 
 
WaŜne wskazówki 
• Klucz i kod cyfrowy naleŜy przechowywać w bezpiecznym miejscu            

poza sejfem. 

• Nie uŜywać Ŝadnych danych osobowych, jak daty urodzenia, 
numery telefonów itp.  

• Nowy kod wielokrotnie sprawdzić przy otwartych drzwiach.  

• Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosowanie kodu 6-
cyfrowego (1 milion kombinacji). 

• W razie rozładowania wewnętrznych baterii moŜna otworzyć sejf 
tylko kluczem. 

 

Otwieranie sejfu kluczem 
• OstroŜnie wyjąć zaślepkę z osłony na przedniej części drzwi. 
• WłoŜyć klucz do szczeliny i obrócić do oporu w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  
• Obrócić gałkę po lewej stronie klawiatury w kierunku ruchu 

wskazówek zegara do oporu i otworzyć drzwi. 
Wskazówka: Zamek awaryjny powinien być uŜywany tylko w 
wypadku awaryjnym. 
 

Zakładanie baterii i programowanie osobistego kodu 
• Zdjąć pokrywę schowka na baterie po wewnętrznej stronie drzwi i 

włoŜyć 4 baterie typu LR 6 (alkaliczne). 
• Teraz układ elektroniczny jest gotowy do zaprogramowania 

osobistego kodu uŜytkownika. 

• W tym celu wcisnąć czerwony przycisk na wewnętrznej stronie 
drzwi. Zaświeci się dioda kontrolna na przedniej stronie. 

• Wpisać osobisty kod uŜytkownika złoŜony z 3 do 6 cyfr.  

• Potwierdzić wpisaną wartość przyciskiem potwierdzania 
umieszczonym po prawej stronie klawiatury. 

 
 

 
Otwieranie sejfu kodem 

• Wpisać osobisty kod uŜytkownika złoŜony z 3 do 6 cyfr. 

• Potwierdzić wpisaną wartość przyciskiem potwierdzania 
umieszczonym po prawej stronie klawiatury. 

• Po sygnale dźwiękowym moŜna w ciągu ok. 6 s obrócić gałkę w 
kierunku ruchu wskazówek zegara i otworzyć drzwi. 

 

Zamykanie sejfu 

• Zamknąć drzwi i obrócić gałkę do oporu w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara. 

 

Wskaźnik naładowania baterii 

• Po zaświeceniu się czerwonej diody kontrolnej naleŜy wymienić 
wszystkie 4 baterie typu LR 6. 

• Potem trzeba od nowa zaprogramować osobisty kod uŜytkownika! 
 

Czas blokady po wpisaniu nieprawidłowego kodu 

• Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu sejf na krótko się 
blokuje - max. 2 minuty.  

• Potem moŜna ponownie otworzyć sejf przy pomocy prawidłowego 
kodu.   

 

MontaŜ 

• Sejf naleŜy przykręcić do podłogi lub ściany, aby zabezpieczyć go 
przed kradzieŜą. 

 

Dane techniczne 

• Zasilanie na 4 baterie typu LR 6 /AA/1,5 V  
(alkaliczne). 

• Warunki pracy: wilgotność względna powietrza 20 % ~ 90 % -  
bez kondensatu. 


