
Метален шкаф със сейф  

Инструкции за употреба

1. Отключване

Когато използвате сейфа за първи път, ще видите, че има 2 фабрични пароли за

употреба ( потребителската парола: 1111 и административна парола: 00000000 ).

1 ) Можете да въведете нова парола, която трябва да съдържа между 4 и 15

цифри ( използвайте фабричната парола 1111 в случай, че не сте я променили

все още ) и натиснете бутона           , за да отключите.

2 ) Паролата е валидна, когато при въвеждането й светне зелена светлина. Ако

започне да мига червена светлина, въведените от вас цифри са невалидни и

сейфът няма да се отключи.

3 ) Когато зелената светлина се включи, завъртете дръжката по посока на

часовниковата стрелка във вертикално положение и я издърпайте навън, за да

отворите вратата на сейфа.

Бутон за потвърждаване на парола: 

2. Заключване

Когато поставите своите вещи за съхранение, натиснете затворената врата и

завъртете дръжката обратно на часовниковата стрелка в хоризонтално

положение.

Смяна на парола:

Фабричната парола е добре да бъде използвана еднократно поради

съображения за сигурност. Нейната смяна е препоръчителна!

За да го направите, следвайте инструкциите по-долу.



3. Смяна на потребителска парола

Потребителската парола е необходимо да съдържа между 4 и 15 цифри.

Тя трябва да бъде сменена от потребителя.

Начин за смяна:

3 ) Въведете старата парола и натиснете 

4 ) Въведете новата парола и натиснете       

След като отново чуете същия звук, това означава, че смяната е била успешна.

.

4.Смяна на административна парола

Административната парола е необходимо да съдържа между 4 и 15 цифри, тя трябва да бъде

сменена от администратора.

1 ) Натиснете продължително бутона          за около 5 секунди, докато не светне зелена

светлина.

2 ) Въведете старата административна парола и натиснете          , за да я потвърдите.

Изчакайте, докато не чуете звук.

3 ) Въведете новата административна парола и натиснете          .

След като отново чуете същия звук, това означава, че смяната е била успешна.

5.Защита на парола

1 ) Когато паролата е въведена неправилно, червената светлина ще се включи.

2 ) Ако я въведете 5 пъти неправилно, ще получите по-силно предупреждение и

въвеждането на символи ще замрази за около 3 минути.

В този период от време, всяка операция ще бъде невалидна, като по този начин се

преодтвратява риска от злонамерена кражба.

. Изчакайте докато не се чуе звук.

1 ) Натиснете 2 пъти продължително 

2 ) Трябва да светне зелената  светлина.

, за да я потвърдите.



6. Включване на алармата при ниско захранване

Когато захранването е твърде ниско, ще се чува алармен звук при отключване и 

така сейфът може да бъде отключен около 100 пъти. В такива случаи е 

препоръчително батерията да бъде сменена, колкото се

може по-скоро.

7. Спешни мерки при работа

1 ) Koгато сте забравили паролата си, моля, използвайте административната, за 

да отключите сейфа.

2 ) Когато вътрешното захранване е недостатъчно, използвайте външното, за да 

го отключите ( в черната кутия ).




