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1. Informacje ogólne  
Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. Wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. 
Kombinacja od 3 do 8 cyfr pozwoli bezpiecznie przechowywać to co chcesz. 
Programowalny zamek na kod cyfrowy umożliwia jego zmianę w razie potrzeby. 
Awaryjne otwieranie dołączonym w zestawie kluczem. 
Blokada 30 sekund po trzykrotnym wpisaniu błędnego kodu. 
Otwory i kotwy montażowe pozwalają nie tylko postawić sejf na półce, ale np.: przytwierdzić go do ściany. 
 
2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia 
 

* Zainstalowanie baterii oraz pierwsze uruchomienie sejfu:  
 
- Proszę zdjąć pokrywę, znajdującą się z tyłu drzwi sejfu oraz zainstalować w gnieździe 4 dołączone w 
zestawie baterie AA 1,5V, pamiętając przy tym o odpowiedniej polaryzacji (+ / -) ! 
- Dołączony do produktu jeden z kluczy awaryjnych należy włożyć do zamka. Proszę lekko przekręcić klucz, 
a następnie przekręcić pokrętło w prawą stronę. Teraz można już otworzyć sejf. 
- Proszę zresetować kod użytkownika (patrz punkt: „Zresetowanie sejfu i zmiana/przypisanie kodu użytkownika”) 
- Proszę zamknąć sejf i po wyjęciu klucza bezpieczeństwa należy ponownie założyć szarą, frontową pokrywkę 

na zamek. Sejf jest już gotowy do użycia. 
 

* Otwieranie sejfu: 
 
- Proszę wprowadzić kod, aktywowany zgodnie z procedurą zawartą w punkcie „Zresetowanie sejfu (...)”!!! 
- Proszę wcisnąć przycisk „C” lub „E”. Zaświeci się zielona lampka która oznacza, że sejf może zostać otwarty. 
- W ciągu 5 sekund od zapalenia się lampki proszę przekręcić pokrętło w prawo. 
- Po wciśnięciu kolejnej cyfry zapala się żółte światło i rozlega się sygnał dźwiękowy który oznacza, że 
sejf potwierdził wprowadzoną cyfrę. 
- Jeśli błędny kod zostanie wprowadzony trzy razy z rzędu, sejf przez ok. 30 sekund nie przyjmie żadnej 

wprowadzonej cyfry. Jeśli trzy kolejne razy zostanie ponownie wprowadzony błędny kod, 

następne wprowadzenie może nastąpić po kolejnych 5 minutach! 
 

* Zamykanie sejfu: 
 
- Należy w zwyczajny sposób zamknąć sejf i przekręcić pokrętło! 
 

* Zresetowanie sejfu i zmiana/przypisanie kodu użytkownika: 
 
- Gdy sejf jest otwarty należy poszukać czerwonego przycisku, znajdującego się po wewnętrznej stronie 
drzwi przy ich zawiasach. 
- Proszę wcisnąć czerwony przycisk, zapali się wtedy żółte światełko. 
- W ciągu 30 sekund należy wprowadzić kod (od 3 – do 8 cyfr), następnie, aby zakończyć i zapisać 

wprowadzony kod należy wcisnąć „C” lub „E” na klawiaturze, znajdującej się na frontowej stronie drzwi. 

- Jeśli żółte światełko nie przestanie migać bądź nie przestanie rozlegać się sygnał dźwiękowy, oznacza to, 
że sejf nie zaakceptował kodu. = Należy powtórzyć proces wprowadzenia kodu. 
- Przed zamknięciem sejfu proszę jeszcze raz sprawdzić swój kod! Tak aby istniała możliwość 

późniejszego otwarcia sejfu. Teraz można już zamknąć sejf i przekręcić pokrętło. 
 

* Niestandardowe, mechaniczne otwieranie sejfu przy pomocy klucza bezpieczeństwa: 
 
- Jeśli kod został zapomniany lub wyczerpały się baterie, proszę zdjąć pokrywkę, znajdującą się na przedniej 
stronie sejfu. 
- Należy umieścić i lekko przekręcić klucz awaryjny, a następnie przekręcić pokrętło w prawą stronę. 
 

* Wymiana baterii: 
 
- Jeśli równocześnie świeci się czerwone i żółte światełko oznacza to, że baterie są słabe i muszą zostać 
wymienione! Gniazdo bateryjne znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi sejfu. Sejf jest zasilany 4 bateriami 
AA o napięciu 1,5 V. 
- Po wymianie baterii należy zwrócić uwagę na ich właściwe ułożenie (+ / -). Dla pewności należy przy otwartych 
drzwiach sejfu, wprowadzić kod aby upewnić, że baterie zostały prawidłowo zainstalowane w urządzeniu.  
- UWAGA!: Jeśli sejf przez dłuższy czas ma nie być używany, proszę wyjąć z niego baterie! Układ 
scalony sejfu nie jest wyposażony w baterię podtrzymującą stąd istnieje możliwość utraty kodu przy dłuższym 
pozostawaniu urządzenia bez zainstalowanych w jego wnętrzu baterii!  
Należy wtedy przeprowadzić procedurę zresetowania sejfu i zmiany/przypisania kodu użytkowania (jw.). 
 
3. Specyfikacja  

• Materiał: stal 
• Zasilanie: 4x bateria AA (w zestawie)  
• Wymiary zewnętrzne: 170 mm x 230 mm x 170 mm 
• Wymiary otworu: 16 cm x 12,5 cm  
• Kolor: czarny 
• Waga: ok. 2,5 kg 

 

• W zestawie: sejf, 2 klucze awaryjnego otwierania, 2 kotwy montażowe, 4x bateria AA 

 

4. Uwagi i środki ostrożności  
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.  
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki. 
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury!  
• Nie rzucaj urządzeniem ani nie wrzucaj go do wody (zawiera elementy elektroniczne) !  

  


