
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО-КОДОВОГО ЗАМКУ «ЛУКА» 

 

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

- Електронно-кодовий замок «Лука» (надалі ЕКЗ «Лука») відчиняється кодом 

користувача, що містить від 6 до 8 знаків. 

- Живиться від 4 батарейок типу АА по 1,5V за допомогою спеціального 

перехідника (є в комплекті) не рекомендується використовувати батарейки типу 

«Крона» 9V для основного використання! Тільки для аварійного відкривання із 

зовнішньої сторони батарейки типу «Крона» 9V (рекомендовано). 

- Панель ЕКЗ «Лука» містить клавіатуру введення коду, спеціальні індикатори та 

клему аварійного живлення. Детальніше їх призначення буде роз’яснене в пунктах 

нижче. 

 

II. ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

1. Необхідно змінити код виробника (базовий код: 123456) на свій 

персональний код, для цього Вам потрібно відчинити сейф. 

- Набираєте на клавіатурі ЕКЗ «Лука» код: 123456 та натискаєте клавішу 

«ENTER».  

- Підтвердженням правильності вводу буде спрацювання зеленого індикатору 

біля позначки “  ”. 

- Якщо код було введено невірно, Ви почуєте три короткі сигнали та 

замерехтить червоний індикатор біля позначки “  ”. У випадку введення 

невірного коду три рази підряд (або з незначними проміжками часу) ЕКЗ «Лука» 

автоматично заблокується на три хвилини, протягом яких буде мерехтіти червоний 

індикатор біля позначки “  ”. Припинення мерехтіння сигналізує про те, що Ви 

можете знову спробувати ввести вірний код і відчинити сейф. 

- Після правильного введення коду просто поверніть важіль за годинниковою 

стрілкою протягом п’яти секунд (якщо чекати довше, ЕКЗ «Лука» автоматично 

зачиниться і Ви маєте вводити код знову) та відчиніть дверцята сейфу. 

- На задній стінці дверей, в отворі, натисніть кнопку активації перекодування. 

- Після того, як пролунало два звукових сигнали введіть Ваш новий код (від 6 до 

8 цифр) та збережіть його у пам’яті ЕКЗ «Лука» натисканням «ENTER». 

- Характерна мелодія сповістить Вас про правильність виконаної процедури. 

 

2. Обов’язково замініть елементи живлення на нові (батарейки в 

комплектації використовуються лише для перевірки та демонстрації роботи ЕКЗ 

«Лука»). 

- Елементи живлення розташовані в спеціальному відділенні на задній стінці 

дверцят сейфу. 

- Про низький заряд батарейок і необхідність їх заміни Вас сповістить жовтий 

індикатор біля позначки “  ”. 

- Якщо батарейки повністю вийшли з ладу і дверцята сейфу не відчиняються, 

необхідно скористатися клемою аварійного живлення (нижня права частина 

клавіатури). Для цього Вам потрібно щільно притиснути контакти «+ -» нової 

батарейки типу Крона від виробника «Duracell» або «Energizer» (або перехідника з 

чотирма АА) до відповідних контактів «+ -» на клемі та провести звичайну процедуру 

відчинення сейфу, після чого замініть старі елементи живлення новими. 



- Будьте пильні – дотримуйтесь полярності! 

- Пам’ятайте, що стан елементів живлення не впливає на пам’ять ЕКЗ «Лука») 

Ваш код  в ній буде збережений. 

 

III. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ 

- Перевіряйте правильність вводу нового коду тільки при відчиненому 

сейфі! 

- Клавіатура ЕКЗ «Лука» не є вогнетривкою та водостійкою! 

- Якщо Ви правильно вводите код, чуєте звукове підтвердження натискань, але 

сейф все одно не відчиняється, спробуйте спочатку замінити батарейки, 

скориставшись клемою аварійного живлення. 

- В процесі експлуатації сейфу спеціальне покриття на клемі може змінити колір 

на темніший, але це не впливає на його функціональність. Ні в якому разі не 

зачищати контакти клеми аварійного живлення, цим Ви порушите шар 

напилення і не зможете скористатися нею для аварійного відчинення! 

- Використання якісних алкалинових елементів живлення значно подовжить 

експлуатацію ЕКЗ «Лука». 

- Не намагайтеся власними руками розбирати чи ремонтувати ЕКЗ «Лука», 

цим Ви можете його безнадійно пошкодити! 

- Якщо Ви не змогли впоратися з проблемою самостійно, зверніться до продавця, 

для отримання консультації та порад. Ми з радістю Вам допоможемо. 


