
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МОДЕЛИ С ЕЛЕКТРОНЕН КОД 
Предупреждение: Тази операция трябва да се извърши при отворена врата 
 

Настройка на комбинацията 
 

 Отворете вратата на касата и махнете вътрешната запушалка 

за  безопасност, която активира електрическия кръг.   

Поставете шест батерии 1.5V – размер АА.Използвайте само 

алкални батерии. 

  Използвайте остър предмет (молив или химикал),за да 

натисните бутона през отвора от вътрешната страна на 

вратата.Ще прозвучи сигнал “биип” и червеният и зеленият 

светодиод ще светнат.                                                                                                                                    

  Въведете комбинацията, използвайки минимум 2, максимум 

8 цифри (при всяко натискане на бутон ще прозвучава сигнал 

“бийп”).Натиснете бутон Е, за да потвърдите избраната 

комбинация.Светодиодите угасват, за да сигнализират, че 

комбинацията е приета.Ако поради грешка сте въвели грешен код, натиснете 

бутон С и след това рестартирайте комбинацията.                                                                                            

  Ако сте натиснали повече от 8 бутона, ще светне червения светодиод и ще се 

чуе продължителен сигнал “бийп”.Операцията трябва да бъде повторена 

отначало.  

  Проверете дали въведената комбинация е правилна, докато вратата е 

отворена.Завъртете дръжката, която задейства механизма за заключване на 

вратата, докато се покажат шиповете. 
 

Отваряне на касата 

  Въведете комбинацията и натиснетет бутон “Е”: светва зеления светодиод. 

Завъртете дръжката, която отваря вратата.Ако светодиодът изгасне, това 

означава че определеното време е превишено и трябва да 

въведете комбинацията отново.Светещият червен светодиод 

и продължителното “бийп” показват, че е била въведена 

грешна комбинация.Ако три поредни пъти се въведе грешна 

комбинация, касата се блокира за неопределен период от време (до 

пренастройване на периода от време).Всяка следваща грешка ще блокира 

касата, докато се въведе правилната комбинация. 
 

Захранване 
 По време на процедурата по атварянето, заряда на батериите 

е проверен;ако зарядът е твърде слаб, ще светне червения 

светодиод и ще прозвучи сигнал “бийп”.Сменете батериите 

колкото е възможно по скоро.Препоръчва се батериите да се 

сменят веднъж годишно. 

  Като алтернативен вариант на батериите, касата може да     

работи с отделно зарядно.Ако батериите са напълно 

изтощени, вратата може да се отвори чрез свързване на 9V 

алкална батерия към аварийното захранване. 



 

 


