
4. 
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА СЪС СЕЙФОВЕ  С ЕЛЕКТРОНЕН КОМБИНАТОР- СИЛМЕК 

 

 Внимание: Прочетете внимателно инструкциите за инсталиране на касата  

ВНИМАНИЕ: Както запаметяването на комбинацията. така и бъдеща операция за смяна на 

комбинацията, трябва да бъдат извършени при отворена вратичка и резета издадени навън. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ЖЕЛАНАТА КОМБИНАЦИЯ  

1.Касата е с начална комбинация "6" (след това се натиска ентър) 

2. Поставете 4 батерии по 1,5 волта в отделението за батерии, което се намира във" вътрешната 

част на вратичката от черна пластмаса.  

3. Натиснете и задръжте натиснат клавиша от клавиатурата , на който е написано “COMB” до 

издаването на акустичен сигнал и горния ляв диод светне в зелено ,след това освободете клавиша.  

5.До 10 секунди наберете върху клавиатурата вашата комбинация от 1 до 7 цифри. 5. Натиснете 

клавиша "ЕНТЪР" за да запаметите комбинацията. /промяната на кода става единствено и само 

при отворена и незаключена врата./ 

6. Повторете комбинацията за проверка и натиснете клавиша "ентьр" за потвърждение (при 

отворена вратичка).  

7. Пластмасова тапа, поставена в гнездото на резетата, възпрепятства затварянето на касата. 

Свалете я когато сте сигурни, че сте запаметили Вашата ко'мбинация и само след като сте 

симулирали няколко отваряния, като държите вратичката отворена.  

Тази процедура може да се повтори всеки път, когато желае Т8-да промените комбинацията. Новата 

комбинация анулира предишната.  

ОПЕРАЦИИ ЗА ОТВАРЯНЕ  

1. Наберете запаметения код      2. Натиснете клавиша "ентьр"  

З. Завъртете ръчката за отваряне по посока на часовниковата стрелка за да се отдръпнат резетата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ръчката за отваряне върху вратичката трябва да се завърти по посока на 

часовниковата стрелка до 5 секунди след като сте натиснали ЕНТЬР. В противен случай е 

необходимо да повторите всички операции за отваряне. Ако червената лампа свети "грешка" 

("error"), означава, че е допусната грешка и трябва да повторите операциите, тръгвайки от точка 1. 

Затваряне на касата: завъртете ръчката по посока обратна на часовниковата стрелка.  

ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ  

Сигналът за паднала батерия се изразява със светването на жълтата лампа БАТЕРИЯ или и с 

прекъсващ акустичен сигнал. Касата позволява само 10 последователни отваря ния със сигнал за 

паднала батерия, след което клавиатурата блокира. При тази ситуация трябва да действате по 

следния начин:  

1.Инсталирайте батерия от 9 волта в кабела, с който е комплектована касата. 2. Вкарайте джака в 

отвора долу вляво. Ще светне червената лампа "ALL-EST", З.  

2.натиснете ЕНТЬР  

3.Завъртете ръчката, отворете касата и сменете батериите вътре във вратичката,  
ВАЖНО: Кабелчето не трябва никога да бъде съхранявано вътре в касата.  
 
БЛОКИРАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА СЛЕД 10 ОПИТИ ЗА ОТВАРЯНЕ С ГРЕШЕН КОД  

След 10 опита за отваряне с грешен код касата ще остане блокирана за 5 минути, като това се 

сигнализира със святкаща червена лампа. При всяко следващо грешно набиране касата ще 

блокира за още 5 минути докато не бъде избрана точната комбинация.  

Забележка: Лампата ще изгасне автоматично ЗО секунди след последната операция.  

Аварийно отваряне (ако съществува):  

Предвидено е аварийно отваряне с ключ, ДО който се прибягва когато няма захранване 

(паднала батерия) или в случай, че не си спомняте комбинацията. За аварийното отваряне 

използвайте ключа, който се намира в опаковката в момента на покупката.  

 


