
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН КОД 

СЕЙФ GUNTRONIC-5 
 

!!! Внимание: Моля прочетете инструкцията внимателно преди работа с електронния 

код или смяна на комбинацията от числа. Не поемаме отговорност при неправилна 

експлоатация на сейфа. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:  

 Всяко натискане на бутон се потвърждава от звуков сигнал. Времето между 

натисканията на бутоните не може да надвишава 30 секунди или всички предишни 

въвеждания ще бъдат анулирани.  

 

ПЪРВОНАЧАЛНО ОТВАРЯНЕ НА СЕЙФА:  

За да се отвори сейфът за първи път:  

1.  Отстранете малката капачка от лицевия панел. 

2.  Поставете ключа и отключете по посока обратна на часовниковата. 

3.  Поставете 4 броя 1,5V AA батерии (сейфът се доставя без батерии).  

4.  Фабричната комбинация на електронния код е : 1-2-3-4-5-6 и за потвърждение 

натискаме червената  „ # ‘’ . 

 

1.  Програмиране на ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД : 
1.1. Отворете сейфа. 

1.2. Нтиснете черврния бутон от вътрешната страна на вратата . 

1.3. Ще чуете два звукови сигнала . В рамките на 5 секунди трябва да въведете новата 

комбинация с 3 до 8 цифри . Потвърдете въведената комбинация с „ # ‘’ . 

1.4. Ако правилно сте въвели кода ще чуете двоен звуков сигнал за потвърждение . 

 

 

2. Програмиране на НОВ МАСТЕР КОД 
2.1. Натиснете „0” от клавиатурата два пъти. 

2.2. Нтиснете черврния бутон от вътрешната страна на вратата . 

2.3. Ще чуете три звукови сигнала . В рамките на 5 секунди трябва да въведете новата 

комбинация с 3 до 8 цифри . Потвърдете въведената комбинация с „ # ‘’ . 

2.4. Ако правилно сте въвели кода ще чуете двоен звуков сигнал за потвърждение . 

 

3. Отваряне на сейфа 

3.1. Въведете запаметената комбинация с клавиатурата. Потвърдете въвеждането с 

червения бутон . 

3.2. Ще чуете двоен звуков сигнал и зеления бутон ще започне да мига . Имате 5 

секунди ,за да отворите вратата с помоща на дръжката . 

 

 

4. При въвеждане на грешен код се чува троен звуков сигнал . При въведени 

последователно три грешни комбинации електронния код блокира за 4 минути.  
 

АВАРИЙНО МЕХАНИЧНО ОТВАРЯНЕ НА СЕЙФА : 

Ако сте забравили кода за отваряне на сейфа или са паднали батериите: 

1.  Отстранете малката капачка от лицевия панел. 

2.  Поставете ключа за аварийно отваряне и завъртете наляво.  

3.  Сега можете да отворите сейфа. 


