Instrucţiuni de utilizare pentru seiful electronic „WALLMATIC“
!! 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.
Nu lăsaţi în nici un caz cheia de rezervă în seif
1. Prima deschidere a seifului
Pentru prima deschidere folosiţi codul setat din fabricaţie 1;5;9 şi apoi confirmaţi prin apăsarea tastei cu
litera „B” Pentru confirmare se va auzi un sunet “piep “ scurt si se aprinde LED-ul verde,
Acum puteţi deschide seiful cu ajutorul mânerului rotativ.
Durata de blocare în cazul introducerii greşite a codului:
În cazul unei introduceri greşite a codului se vor auzi trei semnale de avertizare şi LED-ul galben pălpâie.
Mai aveţi acum la dispoziţie încă doua încercări de introducere corectă a codului. În cazul în care aţi
introdus greşit codul, de mai mult de trei ori, sistemul electronic se blochează pentru 20 de secunde.
Pe durata acestei perioade de blocare, broasca nu reacţionează la nici un fel de introducere de date.
. Nu lăsaţi în nici un caz cheia de rezervă în seif.
2. Programarea unui cod nou
1. Deschideţi seiful
2. Apăsaţi butonul roşu ( partea interioară a uşii, lângă balamale)
3. Răsună două semnale acustice de avertizare şi LED-ul galben pălpâie. Dumneavoastră aveţi la
dispoziţie 20 de secunde pentru a începe programarea.
4. Introduceţi combinaţia dorită de dumneavoastră (min. trei cifre, max. opt cifre) şi confirmaţi
introducerea datelor cu ajutorul tastei „B“.
5. După confirmarea combinaţiei cu ajutorul tastei „B“ LED-ul galben se stinge, indicând faptul că
programarea a fost încheiată cu succes.
3. Semnal de avertizare referitor la baterie
În cazul în care tensiunea din baterie este prea mică, lumina roşie vă va avertiza imediat.
Ca să testaţi bateriile introduceţi codul personal pentru a deschide uşa. Dacă tensiunea din baterie este
prea mică, lumina roşie se aprinde din nou. În cazul în care nu se întâmplă nimic, bateria este în ordine.
4. Introducerea unei baterii noi
Seiful necesită 4 baterii de 1,5 Volt .
Deschideţi seiful. Îndepărtaţi capacul care acoperă bateriile aflate în interiorul seifului şi introduceţi
bateriile noi. Acum trebuie să programaţi din nou codul.(vezi punctul 2).
Vă recomandăm să utilizaţi doar baterii alcaline.
5. DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE:
În interesul dumneavoastră am încorporat în construcţia seifului un sistem mecanic de deschidere a
acestuia în caz de necesitate. În cazul în care aţi uitat sau aţi pierdut codul, îndepărtaţi eticheta din partea
stângă de lângă tastatură. În spatele ei găsiţi un şurub, pe care trebuie să îl îndepărtaţi. Acum îndepărtaţi
capacul tastaturii. Introduceţi cheia de rezervă pentru deschiderea seifului şi răsuciţi-o spre stânga până
aceasta se opreşte. Acum puteţi deschide seiful cu ajutorul mânerului rotativ.

