Instrucţiuni de utilizare
pentru sistemul de închidere electronică
TRENDY
!! ATENŢIE: Î n a i n t e de a pune în funcţiune broasca 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.
Generalităţi.
Orice tastare a unui număr sau cifră este confirmată de un semnal acustic şi un semnal vizual (LED
roşu).Durata maximă între două activităţii nu poate depăsi 7 secunde. Altfel caracterele introduse se
vor anula.
1. Deschiderea seifului pentru prima oară:
• Îndepărtaţi capacul aflat sub mâner
• Întroduceţi cheia de urgentă şi rotiţi-o spre stânga
• Din acest moment puteţi deschide uşa seifului prin rotirea mânerului spre dreapta.
• Rotiţi cheia înapoi în poziţia iniţială şi îndepărtaţi cheia
• Îndepărtaţi capacul din plastic al depozitarului de baterii din 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 –)
• Sistemul electronic iniţiează o autotestare. Pe durata acesteia pe ecran apare mesajul „0”,
concomitent LED-ul rosu se aprinde de trei ori si se vor auzi trei semnale acustice.
• După terminarea autotestării pe ecran va apărea mesajul “GOOD”
2. Deschiderea seifului după introducerea bateriilor:
Pentru a deschide seiful prima oară cu ajutorul sistemului electronic, apăsaţi: “START”. Pe ecran va
apărea: ”-------“
Introduceţi una din combinaţiile de mai jos:
a) 1-2-3-4 ( cod utilizator-usercode)
sau
b) 1-2-3-4-5-6 (mastercode)
confirmaţi codul introdus prin apăsarea din nou a butonului “START”.
Se vor auzi două semnale scurte acustice şi LED-ul va fi verde
Pe ecran apare mesajul “OPEN”.
Rotiţi mânerul spre dreapta şi în 5 secunde deschideţi usa seifului
3. Programarea unui nou cod
Atenţie : Pentru acest seif se pot programa două coduri diferite ( cod utilizator/usercode şi master
code ). Din motive de securitate vă recomandăm ca imediat ce aţi devenit posesorul de drept al
seifului să schimbaţi codurile setate din fabricaţie.
Programarea codului utilizator/schimbarea codului utilizator
• Apăsaţi butonul roşu aflat în interiorul seifului, pe partea interioară a uşii lângă balamale.
Pe ecran va apărea “------“, LED-ul roşu se va aprinde si veţi auzi un semnal acustic.
Din acest moment aveţi la dispoziţie 7 secunde pentru a introduce noul cod
• Tastaţi noul cod ales (Din motive de securitate codul trebuie să fie format din 3 sau max 8
caractere). Apăsaţi Butonul “START” pentru confirmarea codului nou introdus . Pe ecran va
apărea mesajul “IN” se va auzi un semnal acustic şi LED-ul roşu se va aprinde. Pe ecran timp
de 2 secunde va apărea noul cod introdus
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•
•

Dacă aţi ales şi introdus un cod format din 8 caractere nu este nevoie să apăsaţi butonul
“START”, noul cod format din 8 caractere se va confirma automat
Codul nou a fost introdus cu succes

Programarea codului master /schimbarea codului master
• Apăsaţi butonul “START” şi de două ori “0” (“00”). Apoi apăsaţi butonul roşu aflat în
interiorul seifului, pe partea interioară a uşii lângă balamale. Pe ecran va apărea “-------“
• Tastaţi noul cod ales (Din motive de securitate codul să fie cuprins între 3 şi 8 caractere).
Apăsaţi Butonul “START” pentru confirmarea codului nou introdus . Pe ecran va apărea
mesajul “IN” se va auzi un semnal acustic şi LED-ul roşu se va aprinde. Pe ecran timp de
2 secunde va apărea noul cod introdus
• Dacă aţi ales şi introdus un cod format din 8 caractere nu este nevoie să apăsaţi butonul
“START”, noul cod format din 8 caractere se va confirma automat
• Codul nou a fost introdus cu succes
4. Cod introdus gresit:
La introducerea unui cod gresit se va auzi un semnal sonor si LED-ul roşu se va aprinde de 3 ori. Din
acest moment aveţi la dispoziţie încă două încercări de a introduce un cod valid. După trei introduceri
gresite de cod sistemul electronic se blochează pentru aproximativ 3 minute. Pe durata acestor 3
minute sistemul de închidere electronic respectiv afisajul nu reactionează la nici o tastare. După
epuizarea celor 3 minute aveţi la dispoziţie încă trei încercări pentru a introduce codul corect.
5. Avertizare baterii descărcate:
Pentru a testa bateriile apăsaţi “START “. Dacă simbolul bateriilor de pe ecran este gol va trebui
schimbate bateriile cât se poate de urgent.( conform pct 1)
6. Deschidere mecanică de urgenţă:
Dacă aţi uitat codul sau bateriile s-au descărcat procedaţi după cum urmează:
• Deschideţi capacul deschiderii de urgenţă ( aflat în dreapta mânerului)
• Introduceţi una din cele 2 chei de urgenţă şi rotiţi spre stânga
• Rotiţi mânerul spre dreapta
• Din acest moment seiful este deschis
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