Indicaţii de utilizare pentru seiful
„ HOLYTEC“
cu închidere electronică
!!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 indicaţii de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere 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.
Conţinutul pachetului:
• 2 buc cheie de siguranţă (grafic nr.1)
• 2 buc cheie de activare (grafic nr.2)
• 4 buc baterii 1,5 V tip AA
• 4 buc hold şuruburi
Deschidere:
Introduceţi codul (cod fabrică: 8-8-8-8-8-8), deschideţi uşa seifului. Setaţi cât mai repede posibil un nou cod de
siguranţă.
1.Punerea în funcţiune a seifului:
1.1 Îndepărtaţi capacul de la depozitarul de baterii aflat în parte interioară a uşii seifului
1.2 Introduceţi cele 4 buc baterii de 1,5 V tip AA (atenţie la polaritate), recomandăm baterii alcaline
1.3 Închideţi depozitarul de baterii
1.4 Introduceţi cheia de activare
1.5 Rotiţi cheia în dreapta fără să o îndepărtaţi. Operaţiunea permite activarea închiderii electronice.
2.Deschiderea seifului cu ajutorul codului de siguranţă(master code):
2.1 Introduceţi codul de siguranţă actual (cel setat din fabricaţie fiind:8-8-8-8-8-8)
2.2 Confirmaţi codul prin tasta “E”
2.3 Dacă este acceptat va apare mesajul “OPEN” pe display
2.4 După deschiderea uşi seifului se opreşte afişajul pe display şi se aude un sunet acustic
3.Schimbarea codului de siguranţă(master code):
3.1 Introduceţi tasta “0” de două(2) ori
3.2 Introduceţi tasta “E” - va apare mesajul “OLD” pe display
3.3 Introduceţi codul de siguranţă actual (cel setat din fabricaţie fiind:8-8-8-8-8-8)
3.4 Introduceţi tasta “E” - va apare mesajul “SET” pe display
3.5 Introduceţi noul cod de siguranţă (minimum 3 caractere maximum 6 caractere)
3.6 Introduceţi tasta “E” - va apare mesajul “REPEAT” pe display
3.7 Introduceţi noul cod de siguranţă şi confirmaţi cu tasta “E”
3.8 Apare mesajul “DONE” pe display
3.9 Aţi setat cu success noul cod de siguranţă(master code)
Atenţie!! Dacă în această perioadă apare pe display mesajul “ERROR” reîncepeţi de la punctul 3.1 de procedură.
4. Închiderea seifului:
4.1 Închideţi uşa şi introduceţi codul de siguranţă actual (cel setat din fabricaţie fiind:8-8-8-8-8-8)
4.2 Introduceţi tasta “E” - va apare mesajul “CLOSE” pe display
4.3 Dacă este acceptat se opreşte afişajul pe display şi se aude un sunet acustic
4.4 Operaţiunea de închidere a seifului se încheie

5. Perioadă de TIME OUT după introducerea unui cod greşit:
5.1 În caz de introducere a unui cod greşit va apare mesajul “ERROR1” pe display şi un sunet acustic (3 buc)
5.2 În aceste condiţi mai aveţi două posibilităţi pentru a introduce codul corect
5.3 În caz de introducere a unui cod greşit în continuare va apare mesajul “ERROR2”, “ERROR3” pe display
5.4 După un şir de trei(3) coduri greşite va apare mesajul “HOLD05” pe display
5.5 Sistemul de închidere electronic nu reacţionează timp de 5 minute sistemul de închidere va intra într-un status de
hibernare.
Atenţie!! Pentru întreruperea acestei perioade de hibernare se va folosi cheia de sigurnaţă(vezi punctual 10)
6. Dezactivarea afişajului electronic:
6.1 Apăsaţi simultan tastele „C” şi a „3”
6.2 Va apare mesajul “dP---” pe display
6.3 Aţi setat cu success noul mod de lucru pe displaz nu se pot vizualiza caracterele, numai “-“
Atenţie!! Dacă se schimbă bateriile se va reactiva display-ul.
7. Activarea afişajului electronic:
7.1 Apăsaţi simultan tastele „C” şi a „3”
7.2 Va apare mesajul “dPCodE” pe display
7.3 Astfel sistemul de afişaj a fost reactivate. Se pot vizualiza cifrele introduce.
8. Dezactivarea sistemului sonor:
8.1 Apăsaţi simultan tastele „C” şi a „6”
8.2 Va apare mesajul “SILENT” pe display
8.3 Aţi setat cu success noul mod de lucru fără a se auzi sonorul la introducerea tastelor.
Atenţie!! Dacă se schimbă bateriile se va reactiva sistemul acustic.
9. Activarea sistemului sonor:
9.1 Apăsaţi simultan tastele „C” şi a „6”
9.2 Va apare mesajul “bUZZE” pe display
9.3 Astfel sistemul acustic a fost reactivat.
10.Deschiderea seifului cu ajutorul cheii de siguranţă:
10.1 Îndepărtaţi sigiliul penrru a se introduce cheia de siguranâ (aflat în stânga zonei de butoane)
10.2 Introduceţi cheia de siguranţă (cu semnul arătând în jos)
10.3 Rotiţi cheia în partea dreapta, deschideţi uşa
10.4 Rotiţi cheia în partea stângă, până în zona de stand-by, îndepărtai cheia din broască
Atenţie!! Dacă cheia nu este rotită în partea stângă până în zona de stand-by, seiful nu poate fi închis, pe display apare
mesajul “ERROR”
11. Verificarea bateriilor:
11.1 Apăsaţi tasta „E”
11.2 În condiţiile în care pe display apare „Hi-BATT” , starea bateriilor este în regulă
11.3 În condiţiile în care pe display apare „Lo-BATT” , trebuie înlocuite bateriile
Atenţie!! Dacă în timpul exploatării apare mesajul „Lo-BATT” trebuie înlocuite bateriile
COD DE USER
Închiderea seifului cu ajutorul codului de user
Introduceţi cheia de siguranţă, rotiţi cheia în partea dreapta
 Inchideti usa, tine-ti usa inchisa
Introduceţi codul de user actual (minim 3, maxim 6 caractere)
 Introduceţi tasta “E”
 Va apare mesajul “CloSE” pe display
 Dacă este acceptat se opreşte afişajul pe display şi se aude un sunet acustic
 Operaţiunea de închidere a seifului se încheie
Deschiderea seifuluiu codului de user
 Introduceţi codul de user actual (minim 3, maxim 6 caractere)

Introduceţi tasta “E”
 Va apare mesajul “OPEN” pe display
 Dacă este acceptat se opreşte afişajul pe display şi se aude un sunet acustic

