
ІНСТРУКЦІЯ до сейфів «ЕАGLE» 

Модель EGE (AEGIS) 

з електронним кодовим замком 

 

Персональні коди цих сейфів програмуються заводом-виробником в наступній послідовності:  
1-2-3-4-5-6 для «Користувача 1» чи 5-6-7-8-9-0 для «Користувача 2».  

Але, звичайно, їх можна замінити будь-яким іншим кодом, обраним користувачем. 

 

Як відкрити ваш сейф? 

Натисніть кнопку «START», що  виглядає на клавіатурі як логотип «Eagle Safes», та наберіть «1-2-3-4-
5-6» чи «5-6-7-8-9-0» без пауз між цифрами і знову «START» для підтвердження вводу. 

Після введення цих 6-ти цифр на табло з'явиться «OPEN» і ви почуєте звуковий сигнал, що дасть вам 

змогу повернути ключ за годинниковою стрілкою, опустити ручку донизу і відкрити сейф. 

Якщо перед набором коду натиснути «START» двічі, то цифри коду на екрані не будуть показуватися. 

 

Як ввести ваш персональний код? 
 

Застереження: 
Будьте обережні та не закривайте сейф, доки не буде введений новий код. Якщо ви його змінили, 
тільки ви повинні знати новий код. Випробуйте новий код перед закриттям сейфу. 

Кнопка перекодування (білого кольору) розташована на внутрішньому боці дверцят. 
 

Дія № 1. Натисніть кнопку перекодування – на табло з'явиться «User _ _» 

Дія № 2. Натисніть «1», а потім «START» – на табло з'явиться «- - - - - -»  

Дія № 3. Введіть новий код (4–20 знаків), потім «START» – на табло з'явиться «AgAin» 

Дія № 4. Наберіть ще раз ваш новий код – на табло з'явиться «User_1» якщо код запрограмований 

вірно. 
 

Перевірте запам'ятався ваш новий код чи ні (див, п. "Як відкрити ваш сейф?"). 

Якщо код не запам'ятався, будь-ласка, виконайте ще раз Дію № 1. 

Коли код буде запрограмовано вірно, перевірте ще раз дію нового коду при відкритих дверцятах сейфу, 

а потім при закритих. 
 

Як ввести другий персональний код? 

Дія № 1. Натисніть кнопку пам’яті – на табло з'явиться «User _ _» 

Дія № 2. Натисніть «2», а потім «START» – на табло з'явиться «- - - - - -» 

Дія № 3. Введіть новий код (4–20 знаків), потім «START» – на табло з'явиться «AgAin» 

Дія № 4. Наберіть ще раз ваш новий код – на табло з'явиться «User_2» якщо код запрограмований 
вірно. 

 

Сейфи цієї моделі можуть працювати від адаптеру постійного живлення (розетка на задній частині 

сейфу) або від батарейок. 

 
Живлення від мережі 

Кабель адаптеру заборонено притискати та розташовувати під сейфом. 

Напруга в мережі – 110-220В 

Адаптер та розетка мають бути вставлені до упору.  

 

Заміна елементів живлення 
Якщо батарейка припиняє діяти, кожен раз при активації, на табло буде з'являтися «LO-BAT». Це 

означає, що ви маєте обов’язково замінити батарейку на нову. Якщо ви тривалий час не міняєте 

батарейку, сейф може перестане відкритися, а контакти можуть окислитися. Для живлення сейфу 

використовуйте лише АА 1,5В батарейки класу «Аlkaline». 

Щоб замінити батарейки слід повернути клавіатуру проти годинникової стрілки до «10-Ї години». Після 
заміни встановіть клавіатуру на місце та поверніть за годинниковою стрілкою.  

 

Система самотестування. 

Ця система дає можливість тестувати роботу замку. Кожен раз, коли буде відбуватися заміна батарейки, 

система самотестування запуститься автоматично. Протягом процесу тестування якщо система не 

знайде помилок, на табло з’явиться «good». 
 

Системи безпеки. 

Після 5 спроб відкрити сейф шляхом введення помилкового коду, сейф тимчасово заблокується, на 

табло з'явиться «Err _ 03», та почне лунати сирена. Через 3 хвилини нормальне функціонування 

замку відновиться.  
 



Також сирена активується після 5-ти хвилин перебування сейфу у відчиненому стані. Вимикається 

сирена лише введенням вірного коду користувача. 

 

В сейфі моделі EGE встановлюється датчик на зсуви, струси та переміщення. Він виглядає як чорна 

коробочка, що розміщена з внутрішньої сторони дверей сейфа. Живиться автономно від батарейки 
Crona 9V. 

Для ввімкнення/вимикання слід натиснути важіль «ON/OFF». Світіння червоного діода сигналізує про 

те, що датчик активовано. Працювати в штатному режимі він починає після 15 секунд, коли Ви 

зачините двері сейфу.  

В разі спрацювання датчик вимикається окремо натисканням кнопки на його корпусі. 
Якщо сигнал датчику стає тихим, а мерехтіння червоного діода слабим, треба замінити батарейку на 

нову.  

Для того щоб вийняти датчик з дверей, натисніть одночасно на обидва виступи по боках його корпусу 

та потягніть на себе. 

Увага! 

- Звук сигналу датчика дорівнює 120 ДБ і може спричинити пошкодження слуху при 
частій активації тому нецільове використання категорично забороняється! 

- Активація датчику зненацька може негативно вплинути на вагітних жінок, літніх людей, 

немовлят або людей, що мають підвищену чутливість до гучних звуків. 

- Заборонено давати дітям. Не є іграшкою! 

 
 

Увага!  

Слідкуйте за тим, щоб вміст сейфа не перешкоджав зачиненню дверей і ригельної системи. 

Це може призвести до блокування ригелів та проблем при відчиненні сейфу. 

 

 


