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Otwieranie zamka  

1. Wprowadź sześciocyfrowy kod (kod fabryczny: 1-2-3-4-5-

6). 

 2. Wprowadzeniu właściwego kodu sygnalizowane jest 

podwójnym mignięciem diody i podwójnym sygnałem 

dźwiękowym. 

 3. W czasie 4 sekund mechanizm blokujący rygle jest 

zwolniony, w tym czasie należy przekręcić klamkę do pozycji 

otwarcia.  

 Błędne wprowadzenie kodu  sygnalizowane jest potrójnym 

mignięciem diody i potrójnym sygnałem dźwiękowym.  

Czterokrotne wprowadzenie błędnego kodu powoduje 5-cio 

minutową blokadę zamka, dioda będzie migać w 10-cio 

sekundowych odstępach. Po upływie czasu opóźnienia 

otwarcia, dwukrotne błędne wprowadzenie kodu na nowo 

uruchamia 5-cio minutową blokadę zamka. 
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Zmiana kodu otwarcia 
 UWAGA!!! KOD OTWARCIA ZMIENIAJ ZAWSZE PRZY 

OTWARTYCH DRZWIACH. 1. Należy wcisnąć „zero” sześć 

razy. 

 2. Wprowadź aktualnie ustawiony sześciocyfrowy kod  

3. Wprowadź nowy sześciocyfrowy kod dwukrotnie  

4. Jeżeli podczas zmiany kodu wystąpi pomyłka należy 

odczekać 30 sekund i powtórzyć          kroki 1-3 

5. Przed zamknięciem drzwi nowo ustawiony kod należy 

przetestować kilkukrotnie.  Poprawna zmiana kodu otwarcia 

sygnalizowana jest podwójnym mignięciem diody i 

podwójnym sygnałem dźwiękowym. 

 

Sygnalizacja niskiego stanu baterii  

 Ciągłe miganie diody i sygnały dźwiękowe podczas 

otwierania drzwi sejfu świadczą o niskim poziomie 

naładowania baterii, którą należy wymienić.  

 Używaj tylko 9V baterii alkaicznych, zaleca się wymianę 

baterii raz w roku. 

  Jeżeli bateria jest zupełnie rozładowana i nie zwalnia 

mechanizmu blokującego rygle drzwi postępuj zgodnie z 

poniższą instrukcją.  

Nawet gdy w zamku nie ma baterii ostatnio ustawiony kod 

użytkownika pozostaje w pamięci. 

 

ZMIANA BATERII  

1. Usuń plastikową osłonę baterii, umieszczoną pod 

klawiaturą zamka, osłonka przykręcona jednym wkrętem. 

 2. Pozwól baterii swobodnie wypaść, jeżeli by tak się nie 

stało delikatnie pociągnij.  
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3. Odłącz baterię od konektora, uważaj aby nie wyrwać 

przewodów łączących układ zamka z baterią.  

4. Przed podłączeniem nowej baterii wciśnij „zero” i 

przytrzymaj przez dziesięć sekund.  

5. Podłącz nową 9V baterię alkaiczną do konektora.  

6. Zamontuj osłonę baterii poprzez włożenie jednej strony i 

wciśnięcie drugiej, następnie dokręć wkręt. 


