Instrucţiuni de utilizare pentru închiderea electronică
Elo-BASIC
!! ATENŢIE: Î n a i n t e de a pune în funcţiune broasca seifului sau de a instala o nouă
combinaţie, vă rugăm să citiţi până la capăt cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare. Nu
ne asumăm nici un fel de responasabilitate în cazul unor deranjamente în funcţionare,
deranjamente intervenite în urma unei reglări greşite, a forţării seifului sau aplicării
acestuia a unui tratament neadecvat şi nici în cazul pagubelor materiale sau financiare
care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Generalităţi:
Sistemul de închidere electronic funcţionează cu coduri formate din 6 cifre sau caractere
(exemplu. L-A-G-A-R-D = 6-1-4-1-8-2). Orice apăsare de tastă este însoţită de un sunet
respectiv de un semnal luminos. În cazul de introducerii codului corect de acces aceasta
este însoţit de 2 sunete scurte. În cazul de introducerii greşite a codului de acces aceasta
este însoţit de un sunete lung urmat de un semnal luminos.
Cifrele codului de acces se vor introduce la un interval de 10 secunde în succesiune. În
condiţiile în care pauza de introducere a cifrelor este mai mare de 10 secunde, datele nu
se memorează, astfel se poate relua procedura de introducere a codului de acces.
Deschidere:
Introduceţi codul (cod fabrică: 1-2-3-4-5-6), rotiţi mânerul şi deschideţi uşa seifului. În
condiţiile în care după introducerea codului de acces nu se efectuează operaţiunea de
deschidere, într-o perioadă de 3 secunde, uşa seifului se închide în mod automat.
Închidere:
Închideţi uşa seifului. Rotiţi dispozitivul de închidere, astfel uşa seifului se închide în
mod automat. Verificaţi dacă s-a efectuat închidere!
Atenţie!
Nu folosiţi drept cod de acces date legat de viaţa personală! (dată de naştere, număr
telefon, număr de casă, apartament…) Vă rugăm schimbaţi codul de acces cu care este
livrat seiful din fabrică!
Schimbarea codul master de acces (UŞA SEIFULUI SĂ FIE DESCHISĂ!):
După salvarea codului, vă rugăm să faceţi şi câteva operaţiuni de verificare, fără a
închide uşa seifului!
1. ţineţi apăsat tasta 0, până se aude un sunet scurt dublu
2. introduceţi vechiul cod master
3. se aude un sunet scurt dublu
4. introduceţi noul cod master de acces format din 6 cife
5. se aude un sunet scurt dublu
6. introduceţi încă odată noul cod master de acces format din 6 cife
7. se aude un sunet scurt dublu

În caz de programare incorectă se poate auzi un sunet lung urmat de un semnal luminos.
În caz de nereuşită, rămîne valabil în continuare codul de activare din fabricaţie. În acest
caz se poate relua de la început procesul de programare.

Activarea codului definit de utilizator:
1. apăsaţi şi ţineţi apăsat tasta 1 până se aude un sunet dublu
2. introduceţi codul master (cod de siguranţă)
3. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
4. introduceţi noul cod de utilizator, cod format din 6 cifre
5. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
6. introduceţi încă odată noul cod de ,cod format din 6 cifre
7. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
Stergerea
1.
2.
3.

codului definit de utilizator:
apăsaţi şi ţineţi apăsat tasta 3 până se aude un sunet dublu.
introduceţi codul master (cod de siguranţă)
codul definit de utilizator este şters

Deblocarea seifului în caz de introducere a unui cod greşit:
După 4 încercări consecutive de introducere a unui cod de acces gresit, seiful se
închide automat pentru o perioadă de 5 minute şi nu reacţionează la nici o comandă. În
această perioadă de hibernare LED ul dă semne luminoase în intervale de 10 secunde.
Dacă după această perioadă de hibernare se introduc alte 2 coduri de acces eronate,
sistemul de închidere intra din nou în perioada de hibernare de 5 minute. După activare
seiful se poate deschide numai prin introducerea codului de acces corect.
Introducerea de baterii:
În condiţiile în care bateriile seifului sunt aproape descărcate, după deschiderea
seifului, sistemul dă semnale de sunete scurte în grupuri de 3 secunde. În aceste condiţii
vă recomandăm să schimbaţi negreşit bateriile seifului. Vă recomandăm numai baterii de
9V (6F22). Bateriile se găsesc sub zona în care se găsesc butoanele. Vă rugăm atenţie
cum introduceţi bateriile ( la polaritate)!

