Instrucţiuni de utilizare pentru seiful
cu închidere electronică „ SYDNEY“

!! ATENŢIE: Înainte 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 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.
Seiful electronic Sydney poate fi setat cu un cod de siguranţă (master code) şi cu un cod de acces (user code). În
momentul livrării nu este setat codul de acces (user code).
Fiecare cifră introdusă corect va fi urmată prin aprinderea LED-ului verde şi o semnalizare sonoră. Dacă în decurs de 5
secunde nu se mai apasă nici un buton, operaţiunea trebuie repetată. Apăsând butonul “*” se va opri orice operaţiune.
Vă sfătuim să utilizaţi baterii alkaline de 1.5V, seiful funcţionează cu 4 buc baterii tip AAA, care nu sunt incluse în
pachet. NU recomandăm folosirea de alte tipuri de baterii.
Seiful din fabricaţie se poate deschide pe baza următorului cod de siguranţă (mastercode): 1-2-3-4-5-6. Din motive de
securitate vă recomandăm setarea unui nou cod de siguranţă cât mai repede posibil.
Introducerea greşită a unui cod de siguranţă
Dacă aţi introdus greşit un cod de siguranţă după ce aţi tastat “Enter”se va auzi un şir de [3X] trei sunete (beep)
iar LED-ul roşu se va aprinde de trei ori.
Perioadă de TIME OUT după introducerea unui cod greşit
După[3X] trei încercări succesive de deschidere cu un cod de siguranţă greşit, sistemul de închidere va intra întrun status de TIME OUT. Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de cinci minute. Pe această perioadă
introducerea unui nou cod de siguranţă nu este posibilă, iar LED-ul roşu va clipi timp de 5 secunde. Sistemul se
va debloca automat după trei minute. Procesul nu poate fi intrerupt prin scoaterea bateriilor.
INTRODUCEREA / SCHIMBAREA BATERIILOR
 Îndepărtaţi depozitarul pentru baterii, care se află sub tastatură (imagine alăturată)
 Introduceţi 4 baterii alkaline AAA de 1.5V, ţinând cont de polaritatea acestora.
 Împingeţi (introduceți) la loc depozitarul de baterii.
 După introducerea bateriilor se poate citiţi “Deschiderea seifului pentru prima oară”
Atenţionare baterii descărcate
Descărcarea bateriilor va fi semnalizată după apăsarea butonului *, se va auzi un sunete (beep) de 5 ori, iar
LED-ul roşu va clipi. Schimbaţi bateriile imediat conform instrucţiunilor. Dacă bateriile se descarcă complet
seiful nu va putea fi deschis.
DESCHIDEREA SEIFULUI PENTRU PRIMA OARĂ
 Apăsaţi * cănd uşa sau mecanismul de închidere este închis
 Se va auzi un semnal sonor şi se va aprinde LED-ul verde.
 Introduceţi codul corect (1-2-3-4-5-6 la livrare)
 Confirmaţi prin apăsarea tastei Enter.
 După introducerea codului corect veţi auzi un semnal sonor de 2 ori, iar LED-ul verde se va
aprinde.
 În timp ce LED-ul verde clipeşte răsuciţi mânerul spre dreapta intr-un interval de 5 secunde până
când acesta se opreşte.
 Astfel puteţi deschide uşa
ÎNCHIDEREA SEIFULUI
Închideţi uşa şi rotiţi mânerul în stânga până se opreşte. Sistemul de închidere al seiful este închis.

SCHIMBAREA CODULUI DE SIGURANŢĂ (master code)
Codul de siguranţă selectat rămâne intact chiar şi după schimbarea bateriilor. Înainte de a începe setarea codului de
siguranţă (master code), vă rugăm să vă notaţi noul cod de siguranţă pe care doriţi să îl setaţi (min. 4 max. 6 cifre).
Schimbarea codului trebuie să se desfăşoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie reluat.
Verificaţi noul cod de mai multe ori cu uşa deschisă. Închideţi uşa numai când sunteţi sigur că noul cod funcţionează
corect.
 Apăsaţi butonul “*”
 Apăsaţi butonul ENTER
 Apăsaţi butonul 1
 Apăsaţi butonul ENTER
 Introduceţi codul de siguranţă valid (1-2-3-4-5-6 la livrare)
 Apăsaţi butonul ENTER
 Introduceţi noul cod de siguranţă (min. 4 max. 6 cifre)
 Apăsaţi butonul ENTER
 Pentru confirmare introduceţi noul cod de siguranţă din nou.
 Apăsaţi tasta ENTER
 Noul cod a fost setat cu succes dacă se aude semnalul sonor (beep) de 2 ori, iar LED-ul verde se
aprinde de 2 ori.
 Programarea a fost efectuată cu success.
Dacă introduceţi codul, apăsaţi tasta ENTER, se aud 2 semnale sonore şi se aprinde LED-ul verde de 2 ori, codul a fost
programat corect.
Dacă introduceţi codul, apăsaţi tasta ENTER, se aud 3 semnale sonore şi se aprinde LED-ul verde de 3 ori, codul a fost
programat greşi. Repetaţi procedura de setare.
PROGRAMAREA CODULUI DE ACCES (user code): Codul de acces selectat rămâne intact chiar şi după
schimbarea bateriilor. înainte de a începe setarea codului de acces (user code), vă rugăm să vă notaţi noul cod de de
acces pe care doriţi să îl setaţi (min. 4 max. 6 cifre). Setarea codului trebuie să se desfăşoare în maximum 5 secunde
altfel întreg procesul trebuie reluat.
Verificaţi noul cod de mai multe ori cu uşa deschisă. Închideţi uşa numai când sunteţi sigur că noul cod funcţionează
corect.













Apăsaţi butonul “*”
Apăsaţi butonul ENTER
Apăsaţi butonul 2
Apăsaţi butonul ENTER
Introduceţi codul de siguranţă (master code)
Apăsaţi butonul ENTER
Introduceţi noul cod de acces (min. 4 max. 6 cifre)
Apăsaţi butonul ENTER
Pentru a confirma introduceţi noul cod de acces din nou.
Apăsaţi butonul ENTER
Noul cod a fost setat cu succes dacă se aude semnalul sonor (beep) de 2 ori, iar LED-ul verde se
aprinde de 2 ori.
Programarea a fost efectuată cu success.

Dacă introduceţi codul, apăsaţi tasta ENTER, se aud 2 semnale sonore şi se aprinde LED-ul verde de 2 ori, codul a fost
programat corect.
Dacă introduceţi codul, apăsaţi tasta ENTER, se aud 3 semnale sonore şi se aprinde LED-ul verde de 3 ori, codul a fost
programat greşi. Repetaţi procedura de setare.
SCHIMBAREA CODULUI DE ACCES: Codul de acces selectat rămâne intact chiar şi după schimbarea bateriilor.
înainte de a începe setarea codului de acces (user code), vă rugăm să vă notaţi noul cod de de acces pe care doriţi să îl
setaţi (min. 4 max. 6 cifre). Schimbarea codului trebuie să se desfăşoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul
trebuie reluat.
Verificaţi noul cod de mai multe ori cu uşa deschisă. Închideţi uşa numai când sunteţi sigur că noul cod funcţionează
correct.
 Apăsaţi butonul “*”
 Apăsaţi butonul ENTER
 Apăsaţi butonul 3
 Apăsaţi butonul ENTER
 Introduceţi codul de acces valid
 Apăsaţi butonul ENTER“








Introduceţi noul cod de acces (min. 4 max. 6 cifre)
Apăsaţi butonul ENTER
Pentru a confirma introduceţi noul cod de acces din nou.
Apăsaţi butonul ENTER
Noul cod a fost setat cu succes dacă se aude semnalul sonor (beep) de 2 ori, iar LED-ul verde se
aprinde de 2 ori.
Programarea a fost efectuată cu success.

Dacă introduceţi codul, apăsaţi tasta ENTER, se aud 2 semnale sonore şi se aprinde LED-ul verde de 2 ori, codul a fost
programat corect.
Dacă introduceţi codul, apăsaţi tasta ENTER, se aud 3 semnale sonore şi se aprinde LED-ul verde de 3 ori, codul a fost
programat greşi. Repetaţi procedura de setare.
ŞTERGEREA UNUI COD DE ACCES: codul de acces poate fi schimbat de fiecare dată cu ajutorul codului de
siguranţă (master code)
 Apăsaţi butonul “*”
 Apăsaţi butonul ENTER
 Apăsaţi butonul 0
 Apăsaţi butonul ENTER
 Introduceţi codul de siguranţă (master code)
 Apăsaţi butonul ENTER
 Codul de acces este şters
Dacă introduceţi codul, apăsaţi tasta ENTER, se aud 2 semnale sonore şi se aprinde LED-ul verde de 2 ori, codul a fost
programat corect.
Dacă introduceţi codul, apăsaţi tasta ENTER, se aud 3 semnale sonore şi se aprinde LED-ul verde de 3 ori, codul a fost
programat greşi. Repetaţi procedura de setare.

