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1. Sejf posiada zainstalowaną baterie.
2. KOD FABRYCZNY:  1,2,3,4,5,6 #
3. Procedura otwierania drzwi:
• Na klawiaturze wpisać kod fabryczny 1,2,3,4,5,6 #. Jeśli zapali się zielona dioda LED i 

usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, zamek został odblokowany;
• Przekręć klamkę dopóki się nie zatrzyma;
• Otwórz drzwi.

      Jeśli wpiszesz błędny kod więcej niż 4 razy, zamek automatycznie zablokuje się na minute.
      UWAGA: Po zakupie sejfu należy zmienić kod fabryczny na swój indywidualny.

4. Procedura zmiany hasła.
UWAGA: Procedurę zmiany hasła można wykonywać tylko i wyłącznie na OTWARTYCH 
DRZWIACH.

• Wprowadź kod fabryczny 1,2,3,4,5,6 #, zapali się zielona lampka LED, wciśnij *, powinna 
zapalić się żółta lampka LED;

• W przeciągu 8 sekund wprowadź nowy 4-8 cyfrowy kod i wciśnij * aby zatwierdzić;
• W przeciągu 8 sekund wprowadź ponownie nowy kod i wciśnij * aby zatwierdzi;

Kiedy usłyszysz potrójny sygnał dźwiękowy oznacza to, że nowy kod został zmieniony 
poprawnie.
Jeśli usłyszysz poczwórny sygnał dźwiękowy oznacza to, że nowy kod nie został ustawiony 
poprawnie, należy przeprowadzić operacje zmiany kodu ponownie.
Po ustawieniu nowego kodu przekręć klamkę w taki sposób aby ryglowanie wyszło na 
zewnątrz (na otwartych drzwiach), następnie wpisz wcześniej ustawiony kod i przekręć 
klamkę w odwrotnym kierunku, żeby rygle się schowały. Powinno to być zrobione aby jak 
najbardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo i zobaczyć czy nowy kod działa poprawnie.

 5.    Niski poziom baterii:
            Jeśli czerwona i zielona lampka LED palą się jednocześnie oznacza to, że bateria jest słaba 
            i należy ją wymienić tak szybko jak tylko jest to możliwe.

6. Procedura wymiany baterii:
◦ Wyciągnij klawiaturę wciskając łapkę na dole zamka jednocześnie obracając go w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
◦ Wymień baterię;
◦ Ustaw pokrętło, obracając je w prawo aż usłyszysz kliknięcie.
7. Zamknięcie sejfu:

◦ Zamknij drzwi sejfu;
◦ Przekręć uchwyt w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara do 

momentu, w którym się zatrzyma;
◦ Zamek automatycznie zamknie drzwi.


