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Informacje ostrzegawcze
– Zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
– Zmień kod użytkownika oraz master kod.
– Nie zostawiaj klucza awaryjnego w sejfie.

Informację ogólne
– Przeznaczenie użytkowe: do przechowywania laptopów oraz innych dóbr materialnych.
– Sterowanie: silnik mechaniczny sterowany klawiaturą numeryczną.
– Zamek: otwieraj i zamykaj zamek za pomocą kodu użytkownika składającego się z 

kombinacji 3-6 cyfr albo 6-cyfrowego kodu master.
– Bezpieczeństwo: wpisanie błędnego kody 3 razy pod rząd skutkuje zablokowaniem zamka 

na 15 minut.

Otwieranie oraz zamykanie za pomocą kodu
1. Zamykanie za pomocą kodu użytkowania: 

Wprowadź od 3 do 6 cyfr a następnie naciśnij przycisk „LOCK / #”, kiedy na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „CLOSED” sejf jest zamknięty.

2. Otwieranie za pomocą kodu użytkownika:
Wprowadź kod użytkownika użyty podczas zamykania sejfu, składający się z 3-6 cyfr.
Po wpisaniu kodu na wyświetlaczu powinien wyświetlić się komunikat „OPENED” 
informujący o otwarciu zamka..

3. Otwieranie za pomocą Master Kodu:
Wprowadź Master Kod (fabryczny Master Kod to „000000”), kiedy na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „OPENED” świadczy to o tym, że zamek jest otwarty.

Zmiana Master Kodu
1. Upewnij się, że zamek jest w pozycji otwartej a następnie postępuj według instrukcji:

Naciśnij dwa razy przycisk „CLEAR / *” , na wyświetlaczu powinien pojawić się 
komunikat „PROG”. Wprowadź aktualny Master Kod (fabryczny Master Kod to 
„000000”), na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat „NEU” , wprowadź nowy 6-
cyfrowy Master Kod, na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat „AGAIN”, 
następnie powtórz nowy 6-cyfrowy Master Kod, na wyświetlaczu powinien pojawić się 
komunikat „DONE”, po tym komunikacie procedura zmiany Master Kodu została 
zakończona.

Ustawienie daty oraz czasu
Naciśnij dwa razy przycisk „CLEAR / *”, wyświetlacz powinien pokazać komunikat „PROG”, 
wpisz kod „895100”, na wyświetlaczu pojawiają 6-cyfrowe  się informacje systemowe, których nie 
należy modyfikować,  następnie naciśnij przycisk „LOCK / #”,  na wyświetlaczu pokażą się kolejne 
6-cyfrowe informacje systemowe oznaczające kolejno (rok, miesiąc, dzień), ustaw swój czas lokalny 
a następnie naciśnij przycisk „LOCK / #”, powinny pokazać się kolejne 6-cyfrowe informację 
systemowe oznaczające kolejno (godziny, minuty, sekundy), ustaw swój czas lokalny a następnie 
naciśnij przycisk „LOCK / #”. Po przejściu całego procesu procedura zamiany daty została 
zakończona.

2/3



UWAGA!!!

1. Przycisk „CLEAR / *” resetuje wprowadzany kod, jeżeli popełniłeś błąd podczas jego 
wprowadzania.

2. Gdy zostanie wprowadzony błędny kod na wyświetlaczu pojawi się komunikat „E-CODE”,
oraz zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegawczy. W tym czasie nie można korzystać w 
klawiatury numerycznej. 

3. Po błędnym prowadzeniu kodu 3 razy z rzędu na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
„HOLD15” informujący o blokadzie zamka na 15 minut.

4. Otwieranie sejfu za pomocą klucza awaryjnego: przekręć klucz zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, po tej czynności drzwi otworzą się oraz na wyświetlaczu zostanie 
pokazany komunikat „OPENED”, następnie wprowadź nowy kod użytkownika, naciśnij 
przycisk „LOCK / #”, zamknij drzwi sejfu oraz wyciągnij kluczyk awaryjny.

3/3


