Instrucţiuni de utilizare
pentru sistemul de închidere electronică a casetelor de chei
KEYTRONIC
!! ATENŢIE: Î n a i n t e de a pune în funcţiune broasca casetei 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 casetei 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.
NU păstraţi cheia de urgenţă în interiorul casetei !
Generalităţi:
• Orice tastare a unui număr sau cife este confirmată de un semnal acustic
• Durata maximă între două activităţii nu poate depăsi 30 de secunde.Orice introducere a unui
cod corect este urmat de un semnal acustic dublu.
• Dacă codul introdus este greşit se vor auzi consecutiv 3 semnale sonore
• Schimbarea codului se va executa întotdeauna având uşa casetei de chei deschisă. Deoarece în
cazul unori erori să aveţi acces totusi la bunurile, cheile din interior
1., Deschiderea casetei pentru prima oară:
• Îndepărtaţi capacul aflat sub mâner
• Întroduceţi cheia de rezervă şi rotiţi-o în sensul acelor de ceasornic
• Din acest moment puteţi deschide uşa casetei prin rotirea mânerului în sensul acelor de
ceasornic
NU păstraţi cheia de urgenţă în interiorul casetei !
•

Îndepărtaţi capacul din plastic al depozitarului de baterii aflat in interiorul uşii pentru a
introduce bateriile
• Întroduceţi 4 baterii AA (alkaline) de 1,5V. Asiguraţi-vă că bateriile sunt aşezate corect. (atât
polul + cât şi polul –) Închideţi depozitarul de baterii punând la loc capacul din plastic.
• Codul setat din fabrică pentru sistemul de închidere electronic a casetei este:
1-2-3-4-5-6.
Din motive de securitate vă recomandăm ca imediat ce aţi devenit posesorul de drept al
casetei să înlocuiţi codul de fabricaţie şi şă setaţi codul personal. Înainte de a executa
programarea, procedura foarte simplă, stabiliţi în primul rând codul. Nu utilizaţi pentru stabilirea
codului date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de naştere sau alte date, care ar putea fi uşor
deduse de către cineva care vă cunoaşte. Păstraţi-vă atât codul, cât şi cheile cu grijă, astfel încât să
vă fie accesibile doar dumneavoastră
NU păstraţi cheia de acces(rezervă) a casetei în interiorul casetei !
2. Programarea codului utilizator ( usercode)
2.1 Deschideţi caseta urmând instrucţiunile de la punctul 1
2.2 Apăsaţi butonul roşu aflat pe interiorul uşii
2.3 Veţi auzi două semnale sonore . Din acest moment aveţi 5 secunde pentru a începe programarea
noului cod utilizator
2.4 Cu ajutorul tastaturii introduceţi noul cod ales. Din motive de securitate codul să fie format din 3
sau maxim 8 caractere.Pentru confirmarea noului cod tastati # pe tastatura aflată pe exteriorul uşii
2,5 O programare corectă este confirmată de două semnale sonore
2.6 Din acest moment este setat noul codul utilizator
3. Programarea codului master( mastercode)
3.1 Apăsaţi pe tastatură tasta “0” de două ori
3.2 Apăsaţi butonul roşu aflat pe interiorul uşii Veţi auzi trei semnale sonore
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3.3 Cu ajutorul tastaturii introduceţi noul cod ales . Din motive de securitate codul să fie cuprins între
3 sau maxim 8 caractere.
3.4 Pentru confirmarea noului cod tastati # pe tastatura aflată pe exteriorul uşii
3.5 O programare corectă este confirmată de două semnale sonore
3.6 Din acest moment este setat noul codul master
4. Deschiderea casetei de chei:
4.1 Cu ajutorul tastaturii introduceţi codul programat de Dvs. Pentru confirmarea noului cod tastati #
pe tastatura aflată pe exteriorul uşii
4.2 Veţi auzi două semnale sonore şi LED-ul verde va lumina intermitent. Din acest moment aveţi 5
secunde pentru a deschide uşa cu ajutorul mânerului
4.3 Rotiţi mânerului spre dreapta pentru a deschide uşa casetei.
5. Perioada de blocare a sistemul de inchidere electronic în cazul întroducerii unui cod greşit.
În cazul întroducerii unui cod greşit se vor auzi trei semnale sonore. După trei introducerii greşite a
codului sistemul electronic de închidere se va bloca timp de 4 minute numai după scurgerea acestei
perioade se pot relua operaţiile de închidere şi se poate introduce un nou cod corect .
6. Deschiderea cu cheia de urgenţă:
În cazul în care aţi pierdut/uitat codul sau bateriile s-au descărcat :
6.1 Îndepărtaţi capacul aflat sub mâner
6.2 Întroduceţi cheia de rezervă şi rotiţi-o în sensul acelor ceasornicului
6.3 Din acest moment puteţi deschide uşa casetei prin rotirea mânerului în sensul acelor
ceasornicului

7. Schimbarea bateriilor
7.1. Deschideţi capacul din plastic al depozitaruluiaflat in interiorul uşii pentru a introduce
bateriile. Scoateţi bateriile vechi din depozitarul de baterii
7.2. Introduceţi bateriile noi tip AA de 1,5. Asiguraţi-vă că bateriile sunt aşezate corect. (atât polul
+ cât şi polul –). Închideţi depozitarul de baterii.
Atenţie: Vă recomandăm utilizarea bateriilor alkaline , de înaltă calitate pentru a asigura o
funcţionare conformă a sistemului de închidere electronică
Cod Gresit
La introducerea unui cod gresit se va auzi un semnal sonor iar pe ecran apare mnesajul Error. Din
acest moment aveţi la dispoziţie incă două încercări de introducere a unui cod valid. După trei
introduceri succesive gresite de cod sistemul electronic se blochează pentru aproximativ 3 minute
iarpe ecran apare :
.
Pe durata acestor 3 minute ecranul sistemul de inchidere electronic respectiv afisajul nu reactioneaza
la nici o atingere, usa seifului se poate deschide cu cheia de urgenta.
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