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Przeczytaj dokładnie instrukcję przed aktywacją zamka. 

 

1.1 Uwagi dotyczące odpowiedzialności 

• Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki powstałe w wyniku nieprawidłowej 

eksploatacji, użycia siły lub niewłaściwą 

obsługą. W przypadku uszkodzenia mienia lub kosztowności z powodu zablokowania sejfu, 

firma nie ponosi odpowiedzialności. 

• Jeśli Twój sejf nie otwiera się zgodnie z poniższymi instrukcjami skontaktuj się z 

producentem. 

 

1.2 Uwagi dotyczące użytkowania 

• Wyznacz osobę do administrowania zamkiem. Osoba ta będzie użytkownikiem Master. 

Można zaprogramować do 9 

użytkowników. Otrzymują oni PIN 1-9 (PIN = Personal identification number).  

Kod użytkownika 9 jest równocześnie kodem natychmiastowego otwarcia, gdy aktywne jest 

opóźnienie czasowe. 

• Programowanie może być wykonane gdy zamek otwarty lub zamknięty. Z powodów 

bezpieczeństwa zalecamy wykonywanie 

tych czynności na otwartych drzwiach sejfu. 

• Jeśli zamek nie zostanie otwarty lub zamknięty w ciągu 3 sekund po wprowadzeniu kodu   

należy ponownie wprowadzić kod i powtórzyć proces od początku. 

• Jeśli czas pomiędzy naciskaniem klawiszy przekroczy 10 sekund, proces programowania i 

wprowadzania zostaje przerwany. Stary kod zachowuje ważność. 

• Każde naciśnięcie klawisza podczas prawidłowego wprowadzania kodu jest potwierdzane 

sygnałem akustycznym i błyśnięciem czerwonej diody LED. 

• Czerwona dioda LED miga podczas całego procesu programowania. 

• Gdy wprowadzisz ważny kod użytkownika zamiast kodu Master to zostanie on przyjęty, ale 

funkcje administracyjne będą zabronione. 

• Nigdy nie używaj siły. 

• Nie otwieraj obudowy zamka pod rygorem utraty gwarancji. 
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1.3 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

• Dla własnego bezpieczeństwa niezwłocznie zmień kod fabryczny 1 2 3 4 5 6 . 

• Przy ustalaniu nowego kodu nie używaj żadnych danych osobowych takich jak np. data 

urodzenia, które mogłyby być 

odgadnięte przez bliskie osoby. 

• Po wprowadzeniu nowego kodu, zamek elektroniczny powinien być kilkakrotnie otwarty i 

zamknięty na otwartych drzwiach. 

• Po każdym zablokowaniu zamka sprawdź czy sejf został zamknięty. 


