
 

Strona | 1  
 

 

 

 

Instrukcja obsługi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania zamka 
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

 

 

                                          
                                          Zastosowanie   Safe Home sejfy zamka: 
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1. Programowanie zamka zawsze na drzwiach otwartych 
 

Zmiany ustawień zamka (np. zmiany kodów) należy zawsze dokonywać na otwartych 

drzwiach. Po dokonaniu zmian, zanim drzwi zostaną zamknięte, należy kilkakrotnie 

sprawdzić czy zamek działa prawidłowo (np.  na nowym kodzie). 

 

 

 

2. Zmiana kodu fabrycznego na kod indywidulany. 

Aktywacja Kodu Użytkownika. 
 

Zalecane jest ustawienie dwóch kodów na zamku (Kod Główny i Kod Użytkownika). 

Dzięki temu utrata lub błędy przy przeprogramowywaniu jednego z kodów nie 

zablokują sejfu, będzie można bowiem wykorzystać drugi kod. 

 

 

 

 

3. Bezpiecznie przechowywanie zaplombowanej koperty  

z Kodem Resetujacym.  
 

Wraz z zamkiem dostarczana jest zaplombowana torebka z Kodem Resetujacym 

MRC. Torebkę tą należy bezpiecznie schować poza sejfem. Kod ten umożliwia 

ustawienie nowego Kodu Głównego gdyby aktualnie istniejący został utracony / 

zapomniany. Kod ten należy traktować jako „zapasowy elektroniczny klucz do sejfu”. 

 

 

UWAGA!
• Zaleca się stosowanie do trzech poniższych zasad
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1. Informacje ogólne 

Symbol „zamek zamknięty” 

Symbol „zamek otwarty” 

 

 

 

Pierścień obrotowy służący do otwarcia/zamknięcia 

zamka. Wskazuje aktualny stan zamka 

(zamknięty/otwarty) 

Przykład wykorzystania klawiatury cyfrowo – literowej. 

Klawiatura umożliwia zapamiętanie wpisanego kodu jako ciągu sześciu cyfr lub pod postacią 

sześcioliterowego słowa. 

Kod w postaci słowa POLSKA. Kod w postaci słowa KOSZYK 

Aby wprowadzić powyższy kod należy (jednokrotnie) nacisnąć 

poniższą sekwencję klawiszy: 

7 (P) 

6 (O) 

5 (L) 

7 (S) 

5 (K) 

2 (A) 

# 

5 (K) 

6 (O) 

7 (S) 

0 (Z) 

9 (Y) 

5 (K) 

# 
Zamek funkcjonuje na kodach 6 cyfrowych (literowych). 
 
Rodzaje kodów: 
Kod Główny – najważniejszy kod na zamku, umożliwia przeprowadzenie zmian wszystkich 

dostępnych w zamku ustawień, umożliwia  jego otwarcie, niezbędny do stworzenia Kodu 

Użytkownika. 

Kod Użytkownika  – umożliwia jedynie otwarcie zamka. 

Kod Resetujący MRC – unikalny, indywidualny dla każdego zamka, 8 cyfrowy kod 

dostarczany w fabrycznie zaplombowanej torebce. Umożliwia ustawienie nowego Kodu 

Głównego gdyby aktualnie istniejący został utracony / zapomniany. Należy go dobrze 

 Fabryczny Kod Główny – 123456# 

zabezpieczyć  zagubieniem. przed 
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Sygnalizacja 

 Każdorazowe naciśnięcie przycisku na klawiaturze jest potwierdzone sygnałem 

dźwiękowym i sygnalizacją świetlną. Jeśli tak się nie dzieje to należy sprawdzić 

baterie, stan ich naładowania i podłączenie. Jeśli zamek będzie wprowadzony w tryb 

„wyciszenia” słyszalne będzie jedynie delikatne „kliknięcie”. 

 Jeśli po wpisaniu kodu zamek wyemituje 20 szybkich sygnałów dźwiękowych, oznacza 

to słaby stan naładowania baterii. Producent rekomenduje 9-volt alkaiczne baterie 

Duracell®. 

 Przeprowadzone operacje zamek potwierdza różnymi sekwencjami dźwiękowymi. 

Każdej operacji przypisana jest odpowiednia liczba sygnałów dźwiękowych. Liczbę tą 

wskazuje ilość nutek wskazanych w instrukcji   

. Nie naciskać kolejnych przycisków przed zakończeniem trwającej sekwencji 

dźwiękowej. 

 Jeśli podczas programowania da się słyszeć długi, ciągły sygnał dźwiękowy, oznacza to 

iż został popełniony błąd. Rozpocznij operację od początku. 

 

Kasowanie operacji 

Jeśli podczas wpisywania kodu zostanie popełniony błąd, naciśnij ** aby skasować operację 

lub odczekaj 10 sekund i operacja skasuje się samoczynnie. Uwaga: jeśli podczas 

wprowadzania sekwencji przycisków, przerwa pomiędzy kolejnymi przyciśnięciami wyniesie 

10 sekund, wprowadzana operacja skasuje się samoczynnie.  

Jeśli pięciokrotnie zostanie wprowadzony błędny kod, zamek wejdzie w 3 minutowy czas 

blokady.  Jeśli w tym czasie zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk, dwa długie sygnały 

dźwiękowe będą słyszalne a czas blokady zostanie wydłużony o kilka sekund. Aby otworzyć 

zamek prawidłowym kodem należy odczekać aż minie czas blokady. 

Zamek nie pozwola na wprowadzenie Kodu Użytkownika identycznego jak Kod Główny. 

Wystąpi tu sygnalizacja błędu. 

Wskazówki przy tworzeniu kodów 

Należy unikać wykorzystywania oczywistych danych jak data urodzin, numer domu, numer 

telefonu. Należy unikać prostych kodów jak 000000 lub 123456. Kod fabryczny należy 

zmienić na własny, unikalny kod. Pomocna przy tworzeniu kodu może być funkcja klawiatury 

numeryczno-literowej (opisana na poprzedniej stronie). 
 

 

 

 

 

 Blokada  kodzie dnymłęb przy 
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Otwarcie Zamka  
Wpisz KOD GŁÓWNY LUB  KOD UŻYTKOWNIKA następnie naciśnij # (♪) 

Następnie przekręć czarny pierścień na klawiaturze w prawo.  
Fabryczny Kod Główny to 1 2 3 4 5 6.  

Po wpisaniu prawidłowego kodu zamek odblokowuje się na ok. 6 sekund, umożliwiając jego otwarcie. 
Po upływie wspomnianego czasu zamek przechodzi w tryb zamknięty. 
 Stworzenie Drugiego Kodu (Kod Użytkownika)  
7 4 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪) POWTÓRZ NOWY 
KOD # (♪♪♪)  

Zamek funkcjonuje na kodach 6 cyfrowych. 

Kod Użytkownika umożliwia jedynie otwarcie zamka. 
 
Zmiana swojego Kodu (dotyczy zarówno Kodu Głównego jak i Kodu Użytkownika) 
22 * AKTUALNY KOD # ( ♪♪♪♪♪) NOWY KOD # (♪♪♪) POWTÓRZ NOWY KOD # 
(♪♪♪)  
 

Dezaktywacja Drugiego Kodu (Kodu Użytkownika)  
55 * KOD GŁÓWNY # (♪♪)  

Kod Użytkownika jest nieaktywny ale nadal pozostaje w pamięci zamka. Jego wpisanie potwierdzone 
zostanie podwójnym sygnałem dźwiękowym ale nie spowoduje otwarcia zamka. 
 
Aktywacja Drugiego Kodu - Kodu Użytkownika (wcześniej dezaktywowanego) 
55 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪)  

Przywrócona zostaje możliwość otwarcia zamka Kodem Użytkownika. 
 

Usunięcie Drugiego Kodu (Kodu Użytkownika)  
74 * KOD GŁÓWNY # (♪♪♪♪♪) 1 # (♪♪♪) # (♪♪♪) # (♪♪♪) 

Kod Użytkownika zostaje wymazany z pamięci zamka.   

Użycie Kodu Resetującego (MRC)  
6 7 * KOD RESETUJĄCY (8-CYFROWY KOD MRC) # (♪♪♪♪♪) NOWY 6-CYFROWY 
KOD GŁÓWNY #,  NOWY 6-CYFROWY KOD GŁÓWNY # (♪♪♪)  

Zamek wyemituje dodatkowy sygnał dźwiękowy za każdym razem kiedy kod MRC został użyty, 

włącznie z powyższym przypadkiem. 

 
Przejście w tryb cichy (wyciszenie głośności zamka) 
78 * KOD GŁÓWNY #  (♪♪♪♪♪) 0 # (♪♪♪) 0 # (♪♪♪) w celu wyłączenia dźwięku  
lub 1 # (♪♪♪) 1 # (♪♪♪) w celu włączenia dźwięku. 
 
Sprawdzenie stanu baterii 
89 * 

Pojedynczy sygnał dźwiękowy wskazuje słabą baterię, podwójny sygnał dźwiękowy wskazuje dobry 

stan baterii. 

 Uwaga:

Jeśli po naciśnięciu któregokolwiek z przycisków słyszalne będą dwa długie sygnały dźwiękowe, 

oznacza to, iż zamek jest w trybie blokady wywołanej wcześniejszym, pięciokrotnym błędnie 

wprowadzonym kodzie. Przez 3 minuty nie należy naciskać jakiegokolwiek przycisku a następnie 

wpisać prawidłowy kod. 

 (♪)- sygnał dźwiękowy, ilość nutek odpowiada ilości emitowanych sygnałów 
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7. Wymiana baterii 
Rodzaj baterii:  9V. Zalecane są dobre, markowe baterie alkaiczne. Niezalecane są baterie 

ładowarki. 

Sygnalizacja słabej baterii: Jeżeli baterie trzeba wymienić, zamek wyda pięć podwójnych 
dźwięków beep przy każdym otwieraniu. Jeżeli sygnał ten zostanie zignorowany, a bateria 
będzie za słaba do obsługi zamka, słychać będzie dwadzieścia szybkich dźwięków beep przy 
wprowadzaniu kodu, ale zamek nie otworzy się. Trzeba wówczas wymienić baterię przed 
otwarciem zamka. 
 Bateria znajduje się we wnętrzu klawiatury. Wymianę baterii należy przeprowadzać na 

otwartych drzwiach.  

Aby zmienić baterię należy: 
 

Pociągnąć niebieską klapkę 

do siebie i przekręcić 

pierścień obrotowy w lewo i 

delikatnie pociągnąć do 

siebie – jak pokazano na 

zdjęciu z prawej strony. 

 

 
 

 

Odłącz i wyciągnij baterię 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Można również wyjąć baterię z podłączonymi kabelkami. Z 

uwagi na krótką ich długość, wyjmując baterię należy ją 

przechylić na prawo, uważając aby kabelki nie zostały 

nadmiernie naciągnięte i zerwane. 
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Po zainstalowaniu nowej baterii kilkakrotnie przetestuj 

działanie zamka na otwartych drzwiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocne filmiki instruktażowe dostępne w serwisie Youtube, np. pod hasłem 

„S&G Spartan” lub „S&G Titan”. 

 

 

 

 

 

 

8. Koperta z kodem resetującym 

Wśród dostarczonych instrukcji, wewnątrz sejfu, znajduje się fabrycznie zaplombowana koperta z 

opisanym wyżej Kodem Resetującym. Kopertę z tym kodem należy starannie zabezpieczyć, poza 

sejfem. Kod ukryty w tej kopercie umożliwia odzyskanie kontroli nad zamkiem w przypadku zgubienia 

Kodu Głównego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


