
ІНСТРУКЦІЯ до сейфа «ЕАGLE» 

Моделі NPS 

з електронним кодовим замком 

Персональні коди цього сейфу були запрограмовані заводом-виробником в послідовності цифр Перший START 

1,2,3,4,5,6 чи другий START 5,6,7,8,9,0. Але їх можна замінити будь-яким іншим кодом, обраним користувачем. 

 

Як відкрити ваш сейф? 

Натисніть кнопку START, яка знаходиться на контрольній панелі та наберіть 1,2,3,4,5,6 або 5,6,7,8,9,0 безперервно. 

При наборі 6-ти цифр засвітиться зелене світло і на табло з'явиться «OPEN» і ви почуєте звуковий сигнал, потім 

поверніть ручку за годинниковою стрілкою. 

 

Як ввести ваш персональний код? 

Застереження: 
Будьте обережні, 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 пам'яті розташована на внутрішньому боці дверцят сейфу (колір: білий). 

Дія № 1. Натисніть кнопку пам’яті – на табло з'явиться «1USEr» , «COdE» і «------» 

Дія № 2. Наберіть  перший персональний код (123456) . Якщо код правильний табло покаже «PASS» і «------» 

Дія № 3. Наберіть новий персональний код (від 4-20 цифр) і натисніть кнопку «START». На табло з’явиться «1-COdE», 

а потім «------», наберіть іще раз новий персональний код і натисніть кнопку «START», на табло з’явиться «2-COdE». 

Якщо перепрограмування пройшло успішно на табло з’явиться «FiNIsH». 

Якщо програмування було не успішним на табло з’явиться «ERROR». 

Будь-лаcка, виконайте ще раз починаючи з Дії № 1. 

Після успішного перепрограмування  перевірте дію нового коду при відкритих дверцятах сейфу, а потім при 

закритих. 

 

Як ввести другий персональний код? 

Застереження: 

Будьте обережні, 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 пам'яті розташована на внутрішньому боці дверцят сейфу (колір: білий). 

Дія № 1. Натисніть кнопку пам’яті  два рази – на табло з'явиться «2USEr» , «COdE» і «------» 

Дія № 2. Наберіть  другий персональний код (123456) . Якщо код правильний табло покаже «PASS» і «------» 

 

Дія № 3. Наберіть новий персональний код (від 4-20 цифр) і натисніть кнопку «START». На табло з’явиться «1-COdE». 

Наберіть іще раз новий персональний код і натисніть кнопку «START», на табло з’явиться «2-COdE». 

Якщо перепрограмування пройшло успішно на табло з’явиться «FiNIsH». 

Якщо програмування було не успішним на табло з’явиться «ERROR». 

Будь-лаcка, виконайте ще раз починаючи з Дії № 1. 

Після успішного перепрограмування  перевірте дію нового коду при відкритих дверцятах сейфу, а потім при 

закритих. 

 

Коли батарейка не діє. 

Коли батарейка припинить діяти, кожен раз при натисканні кнопки START, на табло буде з'являтися «LO-BAT». Треба 

негайно замінити батарейку на нову. Якщо ви тривалий час не міняєте батарейку, сейф може не відкритися Для 

живлення сейфу використовуйте чотири батарейки 1,5V АА  класу «Аlkaline». 

 
Система самотестування. 

Це система має можливість тестувати саму себе. Кожен раз, коли буде відбуватися заміна батарейки, почне роботу 

система само тестування. Протягом процесу тестування система, якщо 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 включиться звукова тривога з миганням червоного світлодіода. Через три хвилини функціонування відновиться 

(нормалізується).  
 
Увага! Слідкуйте за тим, щоб вміст сейфа не перешкоджав зачиненню дверей і ригельної системи. Це може 
призвести до затискання ригелів і проблемі при відчиненні сейфу. 


