
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН 

КОМБИНАТОР НА СЕЙФ HITTRONIC 

 

 
 

 

1. Общи инструкции: Прочете упътването преди употреба. Зеления светодиод премигва 

при всяко натискане на копче от клавиатурата. Времето между натисканията на бутоните не 

може да надвишава 20 секунди или всички предишни въвеждания ще бъдат анулирани.  

 

2. Отваряне на електронната брава. Въведете 6 (шест) цифрената фабрична 

комбинация, като натиснете последователно бутоните 1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 или вашата собствена 

6 (шест) цифрена комбинация. 

Забележка: При сгрешено въвеждане натиснете бутон „С”, в този случай до сега 

набраните цифри ще бъдат анулирани и трябва да въведете цялата комбинация от начало. 

Зеленият светодиод ще светне за 6 секунди, за да индикира, че бравата е готова за отваряне. 

Сега сейфа може да бъде отворен с дръжката. След това електронната брава се заключва 

автоматично, след 6 секунди. Това се индикира чрез едновременно премигване на червения 

и зеления светодиод. Бравата е заключена когато дръжката е върната в изходящото и 

положение (надолу . 

 

3. Заключване на електронната брава. Затворете вратата на сейфа и върнете дръжката 

на електронната брава в изходящото и положение (надолу). В същото време зеления светодиод 

угасва, за да индикира, че електронната брава е заключена. 

Забележка: Опитайте да отворите врата, за да се уверите, че сейфа е правилно затворен и 

заключен. 

 

4. Грешно набран код: Червения светодиод ще светне за 3 секунди когато е въведен 

неправилен код. Сега можете да въведете комбинацията отново. След три последователни 

грешни въвеждания на кода, ще започне 10 секундно прекъсване и клавиатурата няма да приема 

въвеждане на код в този период. Блокирането на клавиатурата ще бъде продължаване за по още 

10 секунди, за всеки следващ грешно въведен код. Блокирането на клавиатурата не може да 

бъде изтрито с бутон „С”. 



5. Корекции с бутон „С”: Ако натиснете бутон „С” по време на въвеждане на кода, 

набраните цифри до момента ще бъдат отказани. Ако програмирането бъде продължено, 

електронния комбинатор ще излезе от програмен режим и трябва да започнете програмирането 

отново като натиснете бутон *. 

 

Изключения: Когато е въведен грешен код и има момент на изчакване, както и при 

индикация на слаби батерии бутон „С” функционира. 

 

6. Следене нивото на заряд в батерията, смяна на батериите. 
Ако заряда на батериите падне до ниски нива, тогава червения и зеления светодиод ще почнат 

да мигат редувайки се 10 пъти след въвеждането на комбинацията. Това е направено за да ви 

напомни че трябва да смените батериите до 1-2 дни с две нови батерии по 1.5V  АА (алкални). 

 

Забележка: Ако игнорирате алармата за ниско ниво на батериите за по дълъг период от време, 

рискувате да не можете да отворите сейфа с електронната ключалка докато не смените 

батериите. Капачето на преградата за батериите се намира точно до клавиатурата. Махнете 

капачето на батериите внимателно в посоката оказана със стрелка. Премахнете двете изтощени 

батерии и ги заменете с две нови 1.5V АА алкални батерии. Посоката за поставянето на 

батериите е оказана на гърба на капачето. Вече програмираната комбинация ще бъде запазена 

при смяната на батериите. 

 

7. Програмиране на електронното заключване. 
Преди да започнете да използвате вашият сейф е нужно с предпазна цел да въведете вашата 

персонална комбинация, заводския код трябва да бъде променен. Заключването трябва да се 

програмира само при отворена  врата и електронното заключване освободено. Пригответе си 

новата шестцифрена комбинация преди да продължите с програмирането. Не използвайте 

лични данни за вашия комбинация, примерно дата на раждане или каквато и да било лична 

информация, която може да произтича от вас. Съхранявайте вашия код на сигурно място до 

което имате достъп само вие. 

7.1.Програмирана на мастер комбинацията 

Забележка: Програмирайте само при отворена врата. Зеленият светодиод не трябва да свети. 

Функции Бутони Разпознаване Бележки 

Активиране на режим програмиране *  

 

 

 

 

 

 

 

Ако зеления светодиод 

светне два пъти всичко 

е както трябва. 

 

Ако светне червения 

светодиод за 3 секунди 

препрограмирането на 

код е направен грешно. 

Фабричния код е  

1-2-3-4-5-6 

Избор на програмен режим 

 

0  

 

 

 

 

Важно: Моля 

проверете дали 

променения мастер 

работи правилно 

преда да затворите 

вратата!!! 

Потвърждение 

 

* 

Въвеждане на стария код 

 

123456 

Потвърждение 

 

* 

Въвеждане на новия код 

 

654321 

Потвърждение  

 

* 

Проверете вашия нов код като наберете 

повторно новите 6 цифри 

 

654321 

Потвърждение 

 

* 



 

Забележка: Ние не поемаме отговорност за неизправности получени от неправилно ре- 

програмиране или получени при неправилно използване на сейфа, или наранявания на 

имуществото в сейфа породени от неправилно затваряне на сейфа. 

Ние препоръчваме пълно застраховате на имуществото намиращо се в сейфа. Вашия 

застрахователен агент може да ви даде допълнителна информация. 

 
 

8. Помощник при неизправности. 
 

Проблеми Вероятна причина Решение 

Червения диод светва за 

около 3 секунди след 

въвеждане на комбинацията 

Грешно въведен комбинация Въведете правилно 

комбинацията 

Червения светодиод светва за 

около 3 секунди след 

програмиране на мастер кода 

Мастер комбинацията е била 

неправилно програмирана. 

Старата комбинация се 

запазва. 

Повторете програмирането 

както е описано в точка 7.1 от 

инструкцията 

Електронното заключване не 

реагира на нито едно 

натискане на бутоните. 

Клавиатурата е заключена 

поради въвеждането на 

погрешна комбинация 

няколко пъти подред. 

Погледнете точка 4 от 

инструкцията. 

Червения и зеления светодиод 

мигат редувайки се в 

продължение на 10 пъти. 

Нисък заряд в батериите. Сменете батериите. Виж точка 

6 от инструкцията. 

 

 

 

Ако не можете да отворите сейфа въпреки че сте прочели инструкцията, се свържете с нас. 

 


