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         Instrukcja 

Chubbsafes Sejf Poziomy 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania sejfu 
należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

 

 

 

 

UWAGA! KLUCZY DO SEJFU NIE MOŻNA PRZECHOWYWAĆ W JEGO WNĘTRZU! 

UŻYCIE KLUCZA AWARYJNEGO JEST NIEZBĘDNE W PRZYPADKU ROZŁADOWANIA 

BATERII. 
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1. PIERWSZE OTWARCIE SEJFU 

Nowy fabrycznie sejf dostarczany jest z zamkiem w pozycji otwartej. Pierwszą czynnością 

jaką należy wykonać jest zainstalowanie baterii.  

UWAGA! Kluczy od sejfu nie można przechowywać w jego wnętrzu. 

 

2. INSTALACJA BATERII 

Sejf wymaga 4 sztuk baterii typu AA (1,5 V). 

Aby zainstalować baterie należy otworzyć drzwi. Na wewnętrznej stronie drzwi widoczna 

jest pokrywa pojemnika na baterie. Zdejmij pokrywę i zainstaluj baterie mając na uwadze 

prawidłość podłączenia ich biegunów. 

 

3. TRYB UŻYTKOWANIA SEJFU 

 

Sejf może pracować w dwóch trybach 

1. Tryb hotelowy (ustawiony fabrycznie) 

2. Tryb domowy 

Każdy nowy sejf jest fabrycznie ustawiony w trybie hotelowym. 

Różnica pomiędzy trybami hotelowy a domowy, widoczna jest podczas zamykania sejfu. 

 

W trybie hotelowym aby zamknąć sejf, za każdym razem trzeba wpisać kod i nacisnąć 

przycisk „Lock”. W trybie hotelowym, otwarcie sejfu sprawia iż istniejący kod Użytkownika 

zostaje skasowany. 

 

W trybie domowym aby zamknąć sejf wystarczy jedynie nacisnąć przycisk „Lock”. 

W trybie domowym kod Użytkownika nie jest kasowany po otwarciu sejfu. Zamek cały czas 

go pamięta. Kod Użytkownika można wielokrotnie zmieniać, postępując zgodnie z poniższą 

instrukcją. 
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4. ZAMKNIĘCIE SEJFU 
 

4 A. Tryb domowy 
Zamknij drzwi i naciśnij „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSEd”. 

Drzwi są zamknięte. 

 

4 B. Tryb hotelowy (ustawiony fabrycznie) 

Zamknij drzwi. 

Wpisz kod i naciśnij „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSEd”. Drzwi są 

zamknięte. 
 

UWAGA: W trybie hotelowym pamięć trwała zamka pamięta jedynie kod Master. Kodem 

Użytkownika każdorazowo staje się kod jakim zostanie zamknięty zamek. Każdorazowo więc przed 

zamknięciem sejfu należy wpisać kod który będzie automatycznie kodem otwarcia. 

 

5. OTWARCIE SEJFU 
 

5 A. Otwarcie kodem Użytkownika 
Wprowadź kod. Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPENEd”. Drzwi są otwarte. 
 

Jeśli przed wpisaniem kodu zostanie naciśnięty przycisk „Clear” to kod zostanie wpisany w trybie 

ukrytym. Zamiast cyfr widoczne będą znaki □□□ 

 

5 B. Otwarcie kodem Master 
a. Dwukrotnie, (szybko, raz za razem) przyciśnij „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się 

napis „SUPER” 

b. Wprowadź kod Master. Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPENEd”. Drzwi są 

otwarte. 

Uwaga: 

Jeśli odstęp pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku „Lock” będzie zbyt długi to 

pojawi się komunikat „Batt-H”. Powtórz, przyspieszając podwójne naciśnięcie 

przycisku „Lock” aż pojawi się komunikat „SUPER”. 

Przycisk „Clear” kasuje wpisywany kod. 

Jeśli przed wpisaniem kodu zostanie naciśnięty przycisk „Clear” to kod zostanie 

wpisany w trybie ukrytym. Zamiast cyfr widoczne będą znaki □□□ 

Fabryczne ustawienie zamka wprowadzi zamek w 15 min. czas blokady po 4-krotnym 

błędnie wprowadzonym kodzie.  
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6. ZMIANA KODU 

Fabrycznie sejf ma ustawione dwa kody: 

- kod Użytkownika – fabryczne ustawienie to 123456 

- kod Master – fabryczne ustawienie to 000000. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, po zainstalowaniu baterii należy zmienić kody fabryczne 

na własne, indywidualne kody. 

 

6 A. Zmiana kodu Master 

a. Drzwi sejfu w pozycji otwartej (rygle schowane), naciśnij dwukrotnie „Clear”. Na 

wyświetlaczu pojawi się napis „ProG” 

b. Wpisz „185015”, zatwierdź naciskając „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Old” 

c. Wprowadź istniejący kod Master (fabrycznie ustawiony kod Master to 000000), zatwierdź 

naciskając ”Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „NEW” 

d. Wpisz nowy, sześciocyfrowy kod Master, zatwierdź naciskając „Lock”. Na wyświetlaczu 

pojawi się napis „AGAIN”. 

e. Wpisz ponownie sześciocyfrowy kod Master (ten sam co w punkcie „d”), zatwierdź 

naciskając „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GooD”. Nowy kod Master został 

prawidłowo zaprogramowany. 

 

6 B. Zmiana kodu Użytkownika w trybie hotelowym   
(ustawiony fabrycznie). 
 

Drzwi sejfu w pozycji otwartej (rygle schowane). Wpisz Twój kod o długości od 3 do 6 cyfr, 

zatwierdź naciskając „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSEd”. Zamek przechodzi 

w tryb „zamknięty” a kod Użytkownika jest zmieniony. 

Uwaga: Zmiana kodu Użytkownika w trybie hotelowym, jest bardzo prostą operacją. Aby zamknąć sejf (w 

trybie hotelowym) wystarczy jedynie wpisać kod i zatwierdzić przyciskiem „Lock”. Ten kod zostaje 

zapamiętany jako kod Użytkownika. I nie ma to znaczenia czy jest to stary czy nowy kod. Zamek jako 

aktualny przyjmuje zawsze kod po którym nastąpiło zatwierdzenie przyciskiem „Lock”.  Proszę pamiętać iż 

akapit ten dotyczy jedynie trybu hotelowego. 

Fabrycznie ustawiona długość kodu Użytkownika wynosi od 3 do 6 cyfr. 
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6 C. Programowanie kodu Użytkownika w trybie domowym  

(Proszę pamiętać iż fabrycznie ustawiony na sejfie jest Tryb hotelowy.Użytkownik sejfu podejmuje decyzję 

czy chce użytkować sejf w trybie hotelowym czy też zmienić ten tryb na domowy) 

Z uwagi na fakt iż do zmiany kodu Użytkownika nie jest wymagana znajomość starego kodu 

Użytkownika (wymagana będzie natomiast znajomość któregoś z kodów aby otworzyć drzwi 

sejfu) w trybie domowym kod Użytkownika jest bardzo dobrze zabezpieczony przez 

przypadkową zmianą.    

Aby zmienić kod Użytkownika należy wykonać poniższą operację. 

a. Drzwi sejfu muszą być w pozycji otwartej (rygle schowane). 

Teraz należy dokonać chwilowej zmiany trybu w jakim jest ustawiony zamek. Należy 

bowiem na chwilę przejść z trybu domowego w tryb hotelowy i od razu powrócić 

ponownie do trybu domowego. To chwilowe przejście, z trybu domowego na 

hotelowy i z powrotem na tryb domowy, uruchamia możliwość wpisania kodu, który 

następnie stanie się kodem Użytkownika, trwale zapamiętanym przez zamek.  

W tym celu należy wykonać poniższe czynności. 

„Clear” + „Clear” + „156899” + „Lock” + „100120” + „100110” + „Lock” + „Lock” + Nowy kod 

Użytkownika + “Lock” 

 

Wyżej opisana procedura, rozpisana szczegółowo wygląda jak poniżej: 

 

b. Dwukrotnie naciśnij przycisk „Clear”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ProG”. 

c. Wpisz „156899” zatwierdź naciskając „Lock”. 

Na wyświetlaczu ukaże się liczba 100110. Pierwsza cyfra 

będzie mrugać. 

 

d. Wpisz 100120, aby ta liczba pojawiała się na  

wyświetlaczu. Pierwsza cyfra będzie mrugać. 
 

 

 

e. Wpisz 100110 aby ta liczba pojawiała się na  

wyświetlaczu. Pierwsza cyfra będzie mrugać. 
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f. Naciśnij przycisk „Lock” (widoczna stanie się cyfra 471510) 

g. Ponownie naciśnij przycisk „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GooD” 

h. Wprowadź swój nowy kod Użytkownika.  Długość kodu to 3-6 cyfr, zatwierdź 

naciskając ”Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSEd”. 
 

Objaśnienia: 
Aby zmienić kod Użytkownika w trybie domowym należy wejść w ustawienia zaawansowane zamka. 

Powyższe podpunkty „c-g” opisują czynności jakie trzeba wykonać we wspomnianych ustawieniach 

zaawansowanych. Fabrycznie zapisane ustawienia zaawansowane zamka ukryte są pod liczbami 

100120 oraz 471510. Jeśli zostaną wpisane inne cyfry (niż te widoczne w tych tu dwóch 

wymienionych liczbach), to ulec może sposób działania zamka. Zmiana będzie zależeć od tego która 

z cyfr zostanie zmieniona. Dokładny opis zakresu funkcji za jaką odpowiada każda cyfra znajduje się 

w punkcie „6.ZMIANA USTAWIEŃ ZAMKA”. 

 

Gdy zakończycie Państwo operację z podpunktu „i” to komunikat „GooD” oznacza iż opuszczony 

został tryb zaawansowanego programowania. Stan sejfu jest wtedy taki iż drzwi są otwarte (rygle 

schowane) a zamek jest gotowy do nauczenia się nowego kodu, który zostanie na stałe wpisane w 

jego pamięć. Ten kod który teraz Państwo wpiszecie stanie się „trwałym” kodem Użytkownika. Kod 

Użytkownika można wielokrotnie zmieniać powtarzając operacje z punktu 4 C. 

 

Fabrycznie ustawiona długość kodu Użytkownika wynosi od 3 do 6 cyfr. 

 

7. ZMIANA USTAWIEŃ ZAMKA 

 

Zamek posiada liczne funkcje, które można modyfikować stosownie do swoich 

wymagań.  

Nie jest jednak wymagane wprowadzanie zmian i jak najbardziej można pozostać 

przy zapisanych ustawieniach fabrycznych. 

 

Wszystkie ustawienia zamka kryją się za dwoma liczbami: 100120 oraz 471510. 

Każda z cyfr w tych dwóch liczbacj odpowiada za przypisane jej ustawienie sposobu 

działania zamka lub jest cyfrą nieaktywną (niewykorzystaną przez oprogramowanie). 

Liczby 100120 oraz 471510 to cyfrowa wizualizacja fabrycznych ustawień zamka. 

 

Nawigacja czyli przejście do kolejnej cyfry (w ramach danej liczby) następuje poprzez 

naciśnięcie przycisku numerycznego na klawiaturze. Naciśnięcie przycisku sprawia iż 

wprowadzona zostaje dana cyfra i zaczyna migać kolejna cyfra. Powtórzenie tej 

operacji sześć razy pozwala zaprogramować cały widoczny zestaw sześciu ustawień. 
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Naciśnięcie „Lock” w dowolnym momencie pozwala przejść albo do drugiego zestawu 

sześciu ustawień albo zakończyć programowanie. 

Graficznie nawigację poprzez ustawienia zamka można przedstawić jak poniżej: 

 

a. Aby wejść w ustawienia zaawansowane zamka, drzwi sejfu muszą być w pozycji 

otwartej (rygle schowane). 

b. Dwukrotnie naciśnij przycisk „Clear”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ProG”. 

c. Wpisz „156899” zatwierdź naciskając „Lock”. 

 

Na wyświetlaczu ukaże się liczba 100120. 

Pierwsza cyfra będzie mrugać.  
Każda z cyfr w liczbie 100120 odpowiada za przypisane 

jej ustawienie sposobu działania zamka (lub jest pozycją 

nieaktywną).  

 

Liczba 100120 to fabrycznie zaprogramowane  

pierwsze sześć ustawień zamka. 
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d. Pierwsza cyfra (100120) – „ukryty” kod. 

Cyfra 0 – oznacza aktywowanie wyświetlanie kodu w postaciu 

ukrytej. Zamiast cyfr widoczne będą znaki □□□ 

Cyfra 1 – oznacza iż widoczne będą cyfry przy wprowadzaniu 

kodu. 

Naciśnij odpowiednio 0 lub 1. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 1. 

Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 1. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 

 

e. Druga cyfra (100120) – wyświetlenie kodu po zamknięciu sejfu. 

Cyfra 0 – oznacza iż po zamknięciu zamka, nie wyświetli się 

kod zamknięcia  

Cyfra 1 – oznacza iż po zamknięciu zamka, wyświetli się na 

chwilę kod zamknięcia. Opcja ta może być pomocna w trybie      

hotelowym. 

Naciśnij odpowiednio 0 lub 1. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 0. 

Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 0. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 

 

f. Trzecia cyfra (100120) – pozycja nieaktywna. 

 

Ta cyfra jest nieaktywana. Nie wpływa na ustawienia zamka.  
 

 

Naciśnij 0. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 

 

g. Czwarta cyfra (100120) – odczyt zdarzeń. 

 

Cyfra 0 – oznacza dezaktywację funkcji odczytu zdarzeń 

Cyfra 1 – oznacza aktywację funkcji odczytu zdarzeń 

 

Naciśnij odpowiednio 0 lub 1. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 1. 

Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 1. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

h. Piąta cyfra (100120) – wybór trybu pracy – hotelowy lub domowy. 

 

Cyfra 1 – oznacza pracę zamka w trybie domowym 

Cyfra 2 – oznacza pracę zamka w trybie hotelowym 

 

Naciśnij odpowiednio 1 lub 2. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 2. 

Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 2. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 

 

i. Szósta cyfra (100120) – pozycja nieaktywna. 

 

Ta cyfra jest nieaktywana. Nie wpływa na ustawienia zamka.  
 

 

Naciśnij 0. Zaczęła ponownie migać pierwsza cyfra. 

 

j. Naciśnij „Lock” aby potwierdzić ustawienia pierwszych sześciu ustawień zamka i 

przejść do kolejnych sześciu ustawień zamka. 

 

UWAGA: Jeśli podczas powyższych sześciu przyciśnięć cyfr, omyłkowo została wciśnięta inna cyfra, aby ją 

zmienić, nie należy przyciskać „Lock” (pkt „j.”) a ponownie wpisać kolejno wszystkie sześć cyfr aby uzyskać 

pożądaną liczbę na wyświetlaczu. Po wpisaniu szóstej cyfry zacznie bowiem ponownie migać pierwsza cyfra 

co pozwala na powtórzenie ponownego wpisywanie cyfr w tym zestawie ustawień. 

Ustawienia zamka można wielokrotnie zmieniać. Wystarczy od początku rozpocząć powyższą procedurę. 

Jeśli chcieliśmy zmienić jeszcze jakieś ustawienie a omyłkowo naciśnięty został przycisk „Lock” i widoczna 

jest druga liczba 471510 (której nie chcemy teraz zmieniać), wystarczy ponownie nacisnąć „Lock” i na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat „GooD”. Oznacza to zakończenie trybu zmiany ustawień zamka. Można 

teraz od początku rozpocząć powyższą procedurę i przywrócić żądane ustawienie. 

 

Na wyświetlaczu ukaże się druga liczba 471510. 

Pierwsza cyfra będzie mrugać.  

Każda z cyfr w liczbie 471510 odpowiada za przypisane jej 

ustawienie sposobu działania zamka (lub jest pozycją 

nieaktywną).  

         Liczba 471510 to fabrycznie zaprogramowane  

         drugie sześć ustawień zamka. 
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k. Pierwsza cyfra (471510) – liczba akceptowanych błędnych kodów. 

Po wpisaniu określonej liczby nieprawidłowych kodów 

zamek przejdzie w tryb blokady. Widoczna tu cyfra 

wskazuje ile błędnych kodów można wpisać zanim zamek 

przejdzie w tryb czasowej blokady. Można wybrać cyfry od    

1 do 9. Czyli zamek przejdzie w tryb blokady po 1 - 9 

wpisanych błędnych kodach. 

Naciśnij odpowiednio 1 - 9. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 4. 

Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 4. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 

 

l. Druga cyfra (471510) – długość kodu. 

Cyfra 3 – wymusza wpisywanie kodów 3-cyfrowych 

Cyfra 4 – wymusza wpisywanie kodów 4-cyfrowych 

Cyfra 5 – wymusza wpisywanie kodów 5-cyfrowych 

Cyfra 6 – wymusza wpisywanie kodów 6-cyfrowych 

         Cyfra 7 – pozwala na wpisywanie kodów o różnej długości   w 

przedziale od 3-cyfr do 6-cyfr. 

Naciśnij odpowiednio 3 - 7. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 7. 

Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 7. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 

 

m. Trzecia i czwarta cyfra (471510) – czas blokady zamka. 

Określamy tu jak długo będzie trwał czas blokady zamka. 

Można tu wpisać wartości od 00 do 99. 

Przykład: Dla czasu blokady o długości 5 minut należy wpisać 

„0” w miejscu trzeciej cyfry oraz „5” w miejscu czwartej cyfry. 
 

Naciśnij odpowiednio 00 - 99. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 15. 

Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 1 i 5. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 

 

n. Piąta cyfra (471510) – aktywowanie / dezaktywowanie kodu Master. 

Cyfra 0 – dezaktywuje kod Master, kodem Master nie będzie 

można już otworzyć zamka 

Cyfra 1 – aktywuje kod Master, kodem Master będzie można 

otworzyć zamek 

 

Naciśnij odpowiednio 0 - 1. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 1 (zalecane). 

Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 1. Przechodzisz do kolejnej cyfry. 
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o. Szósta cyfra (471510) – pozycja nieaktywna. 

  

Ta cyfra jest nieaktywana. Nie wpływa na ustawienia zamka.  

 

 

Naciśnij 0. Zaczęła ponownie migać pierwsza cyfra. 

 

p. Naciśnij „Lock” aby zatwierdzić drugi zestaw sześciu ustawień zamka. Na 

wyświetłaczu pojawi się komunikat „GooD”. Procedura jest zakończona. 

 

Przykład 1: 

Zmiana trybu hotelowego na domowy (pozostałe ustawienia zgodne z fabrycznymi). 

Procedura do wykonania: 

Drzwi otwarte (rygle schowane) 

Naciśnij: 

„Clear” + „Clear” + „156899” + „Lock” + „100110” + „Lock”* + „Lock” 
*To naciśnięcie “Lock” zatwierdza istniejący drugi zestaw sześciu ustawień bez konieczności wpisywania 

cyfr. 

Przykład 2: 

Zmiana ilości akceptowanych błędnych kodów – nowa ilość: 3 błędne kody 

(pozostałe ustawienia zgodne z fabrycznymi). 

 

Procedura do wykonania: 

Drzwi otwarte (rygle schowane) 

Naciśnij: 

„Clear” + „Clear” + „156899” + „Lock” + „Lock”* + „371510” + „Lock”  
*To naciśnięcie “Lock” zatwierdza istniejący pierwszy zestaw sześciu ustawień bez konieczności wpisywania 

cyfr. 

 

Przykład 3: 

Przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych. 

 

Procedura do wykonania: 

Drzwi otwarte (rygle schowane) 

Naciśnij: 

„Clear” + „Clear” + „156899” + „Lock” + „100120”  + „Lock” + „471510” + „Lock”  
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8. ODCZYT ZDARZEŃ 
Zamek umożliwia sprawdzenie do 100 ostatnich otwarć sejfu. 

a. Drzwi sejfu muszą być w pozycji otwartej (rygle schowane) 

b. Przyciśnij „Clear” + „Clear” + „264580” + „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis 

„RECORD” a następnie pojawi się 6-cyfrowa liczba. 

• Każdy rejestr otwarcia składa się z dwóch ekranów 

• Pierwszy ekran pokazuje datę kiedy zamek był otwarty 

                                                                                                                   

 

                                         Rok           Miesiąc       Dzień 

• Druki ekran pokazuję czas i metodę otwarcie sejfu 

                                 

 

                                Godzina       Minuta         Metoda 

Przykład: 

Ekran pierwszy: 

Widoczna jest liczba 200513 

Oznacza to iż sejf był otwarty 13 maja 2020 roku. 

 

 

Drugi ekran pokazuje: 1347-2 

Oznacza to iż sejf był otwarty o 13:47.  

Metoda otwarcia: kod Master. 
 

Jak nawigować pomiędzy kolejnymi odczytami zdarzeń? 

• Naciśnij „2” aby cofnąć się w czasie o jedno zdarzenie  

• Naciśnij „8” aby przesunąć w przód w czasie (ku teraźniejszości) o jedno zdarzenie 

• Naciśnij „4” aby pokazać pierwszy ekran 

• Naciśnij „6” aby pokazać drugi ekran 

• Naciśnij „5” aby przejść do ostatniego otwarcia 

• Naciśnij „Clear” aby zamknąć odczyt zdarzeń. 

 

Metody otwarcia sejfu: 
Cyfra 1 – kod Użytkownika 
Cyfra 2 – Kod Master 
Cyfra 3 – klucz awaryjny 
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9. USTAWIENIE DATY I GODZINY 

Aby móc korzystać z odczytu zdarzeń należy ustawić zegar zamka czyli datę i godzinę. 

a. Drzwi sejfu muszą być w pozycji otwartej (rygle schowane) 

b. Naciśnij „Clear” + „Clear”, Na wyświetlaczu pojawi się napis „ProG”. 

c. Wpisz „501508”, zatwierdź naciskając ”Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis 

„DATE” a następnie pojawi się 6-cyfrowa liczba 000000 

• Pierwsza i druga cyfra to rok (np. wpisanie cyfry 20 oznacza rok 2020) 

• Trzecia i czwarta cyfra to miesiąc (np. wpisanie cyfry 05 oznacza maj) 

• Piąta i szósta cyfra to dzień (np. wpisanie cyfry 13 oznacza trzynasty dzień) 

 

Widoczna tu data to 13 maja 2020 roku 

 

 

d. Naciśnij „Lock” zatwierdzając ustawienia daty. Następnie trzeba ustawić zegar 

czyli czas: 

 

 

                           Godzina      Minuty     Sekundy 

• Pierwsza i druga cyfra oznaczają godzinę 

• Trzecia i czwarta cyfra oznaczają minuty 

• Piąta i szósta cyfra oznaczają sekundy 

e. Naciśnij „Lock” aby zatwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się napis 

„GOOD”. Oznacza to iż data i godzina zostały ustawione. 

 

10.SPRAWDZENIE STANU BATERII 

W celu sprawdzenia stanu baterii, na drzwiach zamkniętych, naciśnij „Lock”. Jeśli stan 

baterii jest dobry to na wyświetlaczu pojawi się napis „BATT-H”. Jeśli stan naładowania 

baterii będzie niski to na wyświetlaczu pojawi się napis „BATT-L” i należy wtedy wymienić 

baterie. 
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11.OTWARCIE SEJFU KLUCZEM AWARYJNYM 

Na wyposażeniu sejfu znajdują się dwa klucze do awaryjnego otwarcia sejfu. 

Aby otworzyć sejf kluczem awaryjnym należy: 

a. Usunąć zaślepkę „P” 

b. Umieścić klucz i przekręcić zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. Można otworzyć drzwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! KLUCZY DO SEJFU NIE MOŻNA PRZECHOWYWAĆ W 

JEGO WNĘTRZU. 

UŻYCIE KLUCZA AWARYJNEGO JEST NIEZBĘDNE W PRZYPADKU 

ROZŁADOWANIA BATERII  

 

 

 

12.ZAKOTWIENIE SEJFU 

Z uwagi na swoją niewielką masę, sejf wyposażony jest w cztery otwory. Znajdują się one na  

dnie sejfu. Umożliwiają one solidne zakotwienie sejfu do podłoża (podłogi / spodu szafy 

itp.) 
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W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności prosimy o kontakt ze Sprzedawcą sejfu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


