
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

1-ПРОГРАМИРАНЕ/СМЯНА НА КОД 

a- Първо, отворете вратата на сейфа преди да започнете да програмирате кода си. 

Махнете капака на отделението за батерии на гърба на вратата и поставете батериите 

(4x1.5 батерии тип АА).  

b- Натиснете червения бутон от вътрешната страна на вратата, докато вратата е 

отворена, жълтия светодиод ще светне и ще прозвучи кратък звуков сигнал; моля, 

въведете кода за употреба 3-8 цифри, използвайки произволен брой от "0" до "9" до 30 

секунди, след това натиснете "E", за да  потвърдите. 

в- За смяна на потребителския код, направете стъпките по-горе. 

 

2- ОТВАРЯНЕ НА СЕЙФА 

Въведете програмирания потребителски код, след това натиснете бутон "E", зеленият 

светодиод ще светне, завъртете дръжката в рамките на 5 секунди и отворете сейфа. Ако 

въведете грешен код, можете да натиснете "C", за да го отмените. 

Забележка: При всяко правилно въвеждане на кода, жълтия светодиод ще премигне и 

ще се чуе кратък звуков сигнал. Ако жълтия светодиод да мига със звуков сигнал 

означава, че кодът е грешен. Три пъти въведен "грешен код” ще блокира бравата за 20 

секунди. При повторно въвеждане три пъти на "грешен код” ще се блокира за 5 минути. 

 

3- ЗАТВАРЯНЕ НА СЕЙФА 

Затворете вратата и завъртете ръкохватката обратно на часовниковата стрелка. 

 

4-КЛЮЧОВЕ ЗА АВАРИЙНО ОТВАРЯНВ 

Тези ключове позволяват да отворите сейфа по всяко време, дори и когато батериите са 

изтощени или когато сте забравили кода си.  

 

5- СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ  

Ако при въвеждане на потребителския код светва червения светодиод в зелено, означава, 

че батериите са за смяна. След смяната им моля направете тест преди да затворите 

вратата на сейфа.  

 

6-INSTALLING THE SAFE 

За по-голяма сигурност, можете да фиксирате сейфа към стената или пода. Има 

фабрични отвори за закрепяне. 

 

ВАЖНО: 

a- Моля да съхранявате ключовете за аварийно отваряне на друго сигурно място. 

b-Ако сте извадили батериите за дълго време, трябва да програмирате кода отново. 

 

 

 

 


