
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН КОД 

СЕЙФ COMSAFE ATLANTIS, WALLMATIC 
 

!!! 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 светване на зеления светодиод и 

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 пластина 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).  
  
ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ КОД 

Преди да използвате сейфа за първи път, Вие трябва да въведете Ваш код. 

Препоръчително е кодът да не включва лични данни. Пазете кодът и ключовете за 

аварийно отваряне на сигурно място.  

Внимание: Не оставяйте ключовете във сейфа. 
  
1.  Отворете сейфа  

2.  Натиснете червения бутон от вътрешната страна на вратата на сейфа.   

3.  Ще чуете звуков сигнал и жълтия светодиод ще светне. Сега имате 20 секунди 

да започнете програмирането.  

4.  Въведете желания код (най-малко 3 и най-много 8 числа) и потвърдете чрез 

натискане на бутон „В”.  

5.  След потвърждаването с натискането на бутон „В”, жълтия светодиод ще 

угасне, което доказва че програмирането на кода е завършило успешно.  
  
 ОТВАРЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА БРАВА  

1.  Въведете Вашият код и потвърдете чрез натискане на бутон „В”.  

2.  Зеленият светодиод премигва и имате 5 секунди, за да отворите сейфа.  

3.  Завъртете ръкохватката надясно и отворете сейфа.  
 

Внимание: Ако въведете грешен код ще чуете звуков сигнал и жълтия светодиод 

ще започне да премигва. Ако въведете грешен код три пъти ще блокирате 

електрониката за 20 секунди. 
 

АВАРИЙНО МЕХАНИЧНО ОТВАРЯНЕ НА СЕЙФА 

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

1.  Отстранете пластината между ръкохватката и клавиатурата.  

2.  Поставете ключа за аварийно отваряне и завъртете наляво.  

3.  Сега можете да отворите сейфа. 
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