
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЕЙФОВЕ MOTTURA СЕРИЯ 11 
(ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ ИЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ) 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ 
 
Общи предпазни мерки: 
- Никога не поставяйте взривни вещества, запалими течности или токсични вещества в сейфа 
- Не монтирайте на места, изложени на механични вибрации, конденз, висока влажност или температури, 
по-високи от 50˚C 
 
За модели, които ще бъдат вградени в стената: 
- Изберете стена, която е най-малко 15 см по-дълбока от сейфа, на подходящо място, като се избягват 
помещения с конденз или влажни стени 
- Направете отвор в стената, така че безопасно да се монтира както е показано на фигурата: Вграждайки с 
около 2 см по отношение на ръба на стената и с около 10 см от всяка страна, трябва да се пълни с цимент 
- Позиционирайте сейфа, така че вратата да се отваря от ляво надясно 
- Оставете вратата отворена в продължение на няколко дни преди да се използва, за да се елиминира 
влажността, произведена от цимента 
 

 
 
За модели за подово вграждане (Under серия) 
Този сейф е проектиран, за да бъде отварян отгоре, за монтаж в под. 

 
 
За свободно стоящи модели 
 1) Вратата трябва да се отваря от ляво на дясно  
2) Никога не обръщайте сейфа надолу: в този случай не носим отговорност за правилното функциониране 
на сейфа. 



 
 
Даваме три стандартни примера за монтаж – закрепяне към стена, закрепяне към под или и към двете. 
 
За NO PROBLEM серия само: предоставените дюбели трябва да се използват, както е посочено в 
инструкцията. 
 
За моделите със заключване с ключ 

- В момента на инсталацията, се уверете, че ключовете са доставени в запечатан плик, разпечатете 
плика, поставете ключа и го завъртете за отключване и заключване няколко пъти. 
- Съхранявайте резервните ключове на сигурно място, а не в самия сейф. 
- Не оставяйте резервен ключ на видно място. 
- Ако ключът падне и един или повече от зъбите се деформира, направете дублаж и унищожете 
повредения ключ. 
- Никога не давайте ключа на трети лица, дори и за кратък период от време. 
 

За модели със заключване с механичен комбинатор или с ключ+механичен  
Незабавно сменете комбинация, определена от производителя. 
       - Направете промяната на кода при отворена врата. 
       - Променяйте комбинация често, или всеки път, когато мислите, че трети лица са научили 
комбинацията. 
       - Когато затворите сейф, бъдете сигурни, че сте променили позицията на дисковете на комбинатора 
чрез завъртане няколко пъти. 
- За модели с ключ и механичен код, вижте предупрежденията, дадени по-горе в параграф "За модели с 
ключ". 

Формиране на механичен код 
 
Поставете външните дискове A, B, C и D (4-дискова версия 
само) на позиция нула, като ги завъртите обратно на 
часовниковата стрелка, както е показано на фиг.1. 
 
 
 
 
 

 
Отворете вратата с помощта на малкия ключ, завъртете 
комбинация за промяна, от позиция E до позиция F  
както е показано на фиг.2. 

 
 
 
 
 



 
Наберете предварително избраната комбинация на трите / четири 
външни диска, като ги завъртите по часовниковата стрелка, като се има 
предвид, че всеки клик отговаря на число от 0 до 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 

След като тази операция е завършена, задайте 
комбинацията, като върнете щифта на позиция E, 
както е показано на фиг.4. 
 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Много е важно да се остави вратата отворена за проверка на въведената 
комбинация, както следва: 
       - Използвай ключа или ръкохватката, за да приберете болтовете (фиг. 5), 
сякаш да се затвори сейфа. 
       - Приведете дискове A, B, C и D в нулева позиция чрез завъртане 
обратно на часовниковата стрелка, както е показано на фиг.1. 
       - Наберете комбинация, която предварително сте формирали и 
използвай ключа или ръкохватката (сякаш отворяте сейфа) 
       - Ако болтове се приберат, комбинацията е избрана правилно и вратата 
се затваря. 
 
 

ВАЖНО 
 
Не носим отговорност за проблем при неправилно въвеждане или забравяне 
на комбинация, особено ако процедурата се извършва при затворена врата. 
 
Ако болтовете не се връщат и ключа (или ръкохватката) остава блокиран, е 
налице грешка при настройката, която може да се коригира, както следва: 
1) Приведете трите диска A, B, C и D (4-дискова версия само) в нулево 
положение, като ги завъртете обратно на часовниковата стрелка, както е 
показано на фиг.1. 
2) Поставете ключа в отвора G; упражнете лек натиск върху него, докато 
едновременно завъртете външна ръкохватка по посока на часовниковата 
стрелка, докато щракне, както е показано на фиг.6. 
3) Повторете операцията за отвор H и външния Band диск, за отвор I и 
външния диск C, и за отвор L и диск D (4-дискова версия само). 
- Завъртете ключа: ако операциите 1, 2 и 3, са изпълнени правилно, болтовете ще се приберат. 
- Завъртете щифта за промяна на комбинация по посока обратно на часовниковата стрелка от позиция E 
до позиция  F, както е показано на фиг.2 и поставете дисковете A, B, C и D обратно към нулево 
положение, както е показано на фиг.1. 
- Повторете желаната комбинация, като се започне от самото начало (виж "формиране на комбинация") и 
повторете всички операции. 

 
 
 



ЗА МОДЕЛИ С ЕЛЕКТРОНЕН КОД 
 

 
 

 
ВЕРСИЯ С КЛАВИАТУРА - ВНИМАНИЕ:Тази операция трябва да се извърши при отворена врата 
 
Как да настроите комбинация 
Фабричен код: 161616 
Поставете шест батерии 1.5V тип АА (не са включени в 
комплекта). Използвайте само алкални батерии. 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ. 
Натиснете бутона "CODE", след това бутон "E" и след това "C": 
двутонен звуков сигнал и едновременно светване на червения и 
зеления светодиоди, показват че сте в режим "ПРОМЯНА НА 
КОДА" (по време на който имате осем секунди да извършите 
процедурите след натискане на произволен клавиш, след което 
веригата се изключва автоматично). Въведете текущата 
комбинация последван от бутон "E": двутонен звуков сигнал, и 
едновременно светване на червения и зеления светодиод 
показват, че комбинацията е въведена правилно. Въведете нов 
код (минимум 6 - максимум 8цифри) и потвърдете с клавиша 
"E": двутонен звуков сигнал и едновременно всетване на 
червения и зеления светодиод показват, че комбинацията е 
въведена правилно. Въведете новата комбинация отново, за да 
потвърдите, последвана от бутон "E": дълъг звуков сигнал и мигане на зеления светодиод показват, че 
комбинацията е заредена правилно. Когато сте готови, веригата се изключва автоматично. Всяко 
неправилно въвеждане се сигнализира с двоен двутонен намаляващ звуков сигнал, придружен със 
светване само на червения светодиод. В тези случаи, процедурата се повтаря от самото начало. Ако 
въведете код с погрешна подредба (например 230957 вместо 230956) натиснете бутон "C", която отменя 
комбинацията и ви позволява започнете процеса на въвеждане от самото начало. Ако въведете повече от 8 
цифри, червеният светодиод ще започне да мига и ще се чуе непрекъснат звуков сигнал. Повторете 
процеса от самото начало. Проверете коректността на въведената комбинация при отворена врата. 
 
Как да отворите сейфа 
Натиснете бутон "CODE", след това въведете кода и натиснете 
бутон "E": зеленият светодиод светва и ръкохватката се издава така, 
че вратата може да се отвори. Когато вратата се отвори, поредица 
от светодиоди светват за осветяване вътрешността на сейфа. Тези 
светодиоди ще светят само за кратко време. Когато това изгаснат, 
може да ги включите отново чрез натискане на бутон “CODE”. Ако 
се въведе грешен код, червеният светодиод ще започне да мига и 
ще се чуе непрекъснат звуков сигнал; клавиатурата ще се блокира, 
и когато "CODE" бутона се натисне, няма да може да се въвежда 
код за 30 секунди. Всяка следваща грешка ще блокира клавиатурата 
отново, докато не се зададе правилният код.  
 
 



Как да затворите сейфа 
Натиснете бутон “CODE”, а след това и бутон “C”: зеленият светодиод светва и ръкохватката се прибира. 
 
Захранване 
По време на процедурата за отваряне на сейфа, се проверява зарядът на 
батерията, и е твърде нисък светва жълт светодиод и се сиганизира със 
звуков сигнал. Сменете батериите, възможно най-скоро. Във всеки случай 
е препоръчително да се заменят батериите най-малко веднъж годишно. 
Ако батериите са разредени, можете да отворите вратата на сейфа чрез 
свързване на 9 волтова алкална батерия към контактите на клавиатурата 
(виж фигурата) и след това следва нормална процедура отваряне. 
 
 


