
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO PLS-1

OTWIERANIE ZAMKA
Naciskając  odpowiednio  przyciski  *  (  lub  ON ) 123456  ENTER.  Po  każdym  naciśnięciu
zamek wyda sygnał dźwiękowy ( pojedynczy) i zaświeci się dioda.
Po podaniu prawidłowego szyfru zamek wyda podwójny dźwięk i zielona dioda zaświeci się
na stałe. Wówczas obrócić pokrętło zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ( około
ćwierć  obrotu).  Jeśli  pokrętło  nie  zostanie  obrócone  w ciągu  3  sekund  dioda  zgaśnie  a
zamek samoczynnie się zablokuje.

W przypadku wprowadzenia błędnego szyfru zamek wyda potrójny dźwięk i  zaświeci  się
czerwona dioda.  Po trzech próbach  otwarcia  zamka z  użyciem błędnego  szyfru,  nastąpi
blokada zamka na 5 minut, co jest sygnalizowane miganiem czerwonej diody co 5 sekund. W
czasie blokady zamka nie jest możliwe otwarcie zamka z użyciem prawidłowego szyfru.

ZMIANA SZYFRU W ZAMKU
Po otwarciu drzwi sejfu należy nacisnąć:
- * (gwiazdka)
- enter
- 1
- enter
- aktualny szyfr zamka
- enter
- nowy szyfr zamka ( 6 cyfr )
- enter
- powtórzyć nowy szyfr zamka
- enter

ZAMYKANIE ZAMKA
Obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji wyjściowej. W tej pozycji
nie powinno się dać obrócić do pozycji otwartej; lekki luz ( około 15 st. w kierunku otwarcia)
jest zjawiskiem normalnym.

ZASILANIE ZAMKA, WYMIANA BATERII
Zamek  zasilany jest 4 bateriami  - 1,5 V typu AAA <<ALKALINE>>. Pojemnik na baterie
znajduje się pod klawiaturą na obwodzie zamka** Aby zainstalować baterię lub wymienić na

zaślepka

Klucz awaryjny



nowe należy odkręcić śrubę z prawej strony obudowy zamka, a następnie wysunąć pojemnik
baterii  do dołu.  Po włożeniu  baterii  wsunąć pojemnik do obudowy zamka .  Po wymianie
baterii na nowe upewnić się czy jest kontakt elektryczny. 

Zamek pamięta bieżącą kombinację mimo odcięcia źródła zasilania.

UWAGA  należy używać wyłącznie baterii alkalicznych !

OTWIERANIE AWARYJNE ZA POMOCĄ KLUCZA 
W komplecie z sejfem dostarczany jest klucz służący do otwierania awaryjnego.
Usunąć gumową zaślepkę z obudowy zamka. Włożyć klucz trzymając go poziomo (UWAGA:
wycięcie w główce klucza powinno po prawej stronie, jak na rysunku powyżej), przekręcić 

klucz do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara* (kąt obrotu nie jest 
istotny) i trzymając klucz w tej pozycji, obrócić uchwyt otwierania zamka do oporu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara i otworzyć sejf.

* w sejfach wyprodukowanych do 2015 roku klucz należy przekręcić w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara
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