
 

Przechowywanie 
swojej własności 
Ognioodporny sejf Yale 

Instrukcja obsługi 

Dotyczy modeli: 

YFM/310/FG2 

YFM/420/FG2 

YFM/520/FG2 

YDM/420/FG3 

Instrukcję obsługi sejfu należy zachować 
w celu jej ewentualnego wykorzystania w 
przyszłości. 

 



 



 

 

Gdy zachodzi potrzeba wymiany baterii, będzie to 
sygnalizowane dźwiękiem ostrzegawczym w 
trakcie otwierania sejfu. 

Należy zauważyć, że kod użytkownika nie musi 
być resetowany, gdy instalowane są nowe 
baterie. 

Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem znajdującym się z tyłu 
pojemnika na baterie. Po zainstalowaniu baterii zamknąć 
pojemnik 

Zdjąć pokrywkę baterii znajdującą się z tyłu drzwiczek. 

Sejf dostarczany jest z drzwiczkami w pozycji 
otwartej. Jeżeli przed zainstalowaniem baterii 
drzwiczki zostaną przypadkowo zamknięte, należy 
postępować zgodnie z instrukcją otwierania sejfu za 
pomocą baterii bezpieczeństwa. Jeżeli sejf zostanie 
przypadkowo zamknięty przed ustawieniem kodu 
użytkownika, do jego otwarcia należy posłużyć się 
kodem fabrycznym: 1 2 3 4. 

Otworzyć sejf.

Ponieważ sejf jest ciężki, należy obchodzić się z nim 
ostrożnie, gdyż może spowodować obrażenia. 

9 Śruby blokujące 

8 Pojemnik na baterie 

7 Przycisk programowania 

6 Głośnik  

5 Złącze baterii 9 V 

4 Wskaźnik rozładowania baterii 

3 Panel dotykowy 

2 Pokrętło 

1 Płyta czołowa 

Przed użyciem sejfu należy włożyć baterie. Do zasilania sejfu 
służą cztery (4) baterie typu "AA" (1,5V R06). 

Opis sejfu Instalowanie baterii 



Rejestracja kodu 
użytkownika 

Rejestracja kodu 
dodatkowego 
użytkownika 

  

Możliwe jest ustawienie kodów dla dwóch 
użytkowników. Aby ustawić dodatkowy kod należy 
postępować zgodnie z powyższą procedurą, ale po 
wciśnięciu przycisku programowania wcisnąć 2   
—►   ENTER  

otworzyć sejf za pomocą przycisku programowania 

Rejestracja kodu 
jednorazowego 

uaktywnić sejf poprzez przyciśnięcie przycisku 
programowania 

Kod jednorazowy zapewnia bezpieczeństwo 
Twojego kodu, niezależnie od tego, kto jest w 
pomieszczeniu podczas otwierania sejfu. 
Aby ustawić kod jednorazowy należy postępować 
zgodnie z powyższą procedurą, ale po wciśnięciu 
przycisku programowania wcisnąć 3 —► ENTER. 

Kod jednorazowy traci ważność po jednokrotnym użyciu. wprowadzić kod

Kod użytkownika ma od 4 do 12 cyfr. 

wcisnąć przycisk programowania

 



 

 

Przy zamykaniu drzwiczek należy sprawdzić, czy śruby 
są całkowicie schowane i czy pokrętła nie można 
obrócić do pozycji otwarcia. 

obrócić pokrętło i otworzyć sejf

obrócić pokrętło

wprowadzić kod —►wcisnąć [symbol]

dotknąć panel zamknąć drzwiczki

Zamykanie 
sejfu 

Otwieranie 
sejfu 



 

 

otworzyć sejf i wcisnąć przycisk 
i

wcisnąć 5 —► wcisnąć ENTER

Można również całkowicie wyłączyć sygnały dźwiękowe.

Włączanie / wyłączanie 
dźwięków 

wprowadzić kod —►wcisnąć [symbol]

 
dwukrotnie wcisnąć ENTER dotknąć panel

Ciche wprowadzanie pozwala na chwilowe wyłączenie sygnałów dźwiękowych sejfu, co zwiększa prywatność użytkownika. 

Ciche 
otwieranie 

dotknąć panel dotykowy

Wprowadzenie zaszyfrowanej liczby pozwala na ukrycie osobistych kodów w dłuższych sekwencjach 
liczb. Zaszyfrowana liczba może być używana przed lub po kodzie użytkownika. 

 
zaszyfrowana liczba —► wcisnąć kod  —► wcisnąć [symbol]  

lub _ 
kod —► zaszyfrowana liczba —► wcisnąć [symbol] 

Szyfrowanie 
kodu



 

 

Uwaga: W czasie blokady sejfu panel jest 
zupełnie nieaktywny; nikt nie może obsługiwać 
sejfu. 

Uwaga: W czasie blokady sejfu, do czasu jej 
upływu nie jest aktywny panel dotykowy. 

wcisnąć ENTERwcisnąć ENTER

 
 
wcisnąć 01 - 48 wcisnąć 3 - 9

 
wcisnąć [symbol]  —► kod —► wcisnąć ENTER wcisnąć 4 —► wcisnąć ENTER

otworzyć sejf i wcisnąć przycisk programowania dotknąć panel

Aby całkowicie uniemożliwić dostęp do sejfu, można 
ręcznie ustawić blokadę sejfu na czas od 1 do 48 
godzin. 

Jeżeli błędny kod został wprowadzony więcej niż 5 
razy, sejf zablokuje się na okres czasu, który można 
ustawić między 3 a 9 minutami 

Ustawianie 
czasu 

Czas blokady 



Otwieranie sejfu baterią 
bezpieczeństwa 

Jeżeli bateria się wyczerpała, do zasilania sejfu można użyć baterii 9V. 
 

Gdy zachodzi potrzeba wymiany 
baterii, będzie to sygnalizowane 
dźwiękiem ostrzegawczym w trakcie 
otwierania sejfu. 

Zawsze należy mieć dostępną baterię 9 V, 
aby można było otworzyć sejf, gdy 
wyczerpie się bateria używana do jego 
zasilania. 

wprowadzić kod —►wcisnąć [symbol]

dotknąć panel
wymienić baterię postępując zgodnie z 
instrukcja podaną w „Instalowanie baterii” 

obrócić pokrętło i otworzyć sejf 
podłączyć baterię do gniazdka 9V 
znajdującego się na płycie czołowej 
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