
КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО СЕЙФА TECHNOMAX З ДВОМА КОДАМИ. 
Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед початком використання вашого сейфа. Радимо зробити перевірку 
працездатності з відкритими дверима. Радимо зробити перевірку працездатності з відкритими дверима. 
 
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Процесор підвищеної продуктивності. 
• Внутрішнє живлення від батарейок типу ALCALINE. 
• Клавіатура мембранного типу має 12 клавіш: 10 клавіш з номерами від 0 до 9, 4 світлових індикатори та контакти для 
підключення зовнішнього живлення в разі розрядки внутрішніх батарейок. 
• Кнопка "ON" для активації ланцюга. 
• Кнопка "ENTER" для підтвердження виставленого коду і підтвердження відкриття. 
• Внутрішня кнопка для програмування нового персонального коду (на деяких моделях захищена висувною кришкою). 
• МОЖЛИВІСТЬ УСТАНОВКИ ДВОХ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОДІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ СЕЙФА.  
• Можливість виставляти цифри: мінімум 6, максимум 10. (не використовувати в комбінації клавіші "ENTER" та "ON"). 
 
2. ПРИПИС 
• Всі сейфи поставляються з сервісним КОДОМ "1 1 1 1 1 1". 
• МОЖЛИВІСТЬ УСТАНОВКИ ДВОХ КОДІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ СЕЙФА, ЩОБ УНИКНУТИ ВИПАДКІВ ЗАБУВАННЯ, 
РЕКОМЕНДУЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ОБИДВА КОДА. 
• Перед установкою сейфа необхідно перевірити його правильну працездатність. Уважно вивчіть цю інструкцію. При 
кожному натисканні клавіш включається зелений світловий індикатор "OK", а також звук зумера. Якщо процедура 
проведена правильно, при натисканні клавіші "ENTER" включається зелений світловий індикатор "OK", або червоний 
світловий індикатор "ERROR", якщо процедура введення проведена неправильно. 
 
3. ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ 
• Живлення: Відкрутити гвинт з кришки та вставити батарейки (тип батарейок зазначений на етикетці) в батарейний 
відсік, що знаходиться на задній частині замку. Назад загвинтити кришку відсіку. Використовувати батарейки тільки типу 
alkaline. 
• Видалення фіксатора: Повністю відгвинтити (і не загвинчувати назад) чорний блокувальний гвинт, позначений жовтою 
етикою, які блокують магніт.  
УВАГА! Загвинчування чорного гвинта на місце, після його видалення, може порушити роботу сейфа. 
• Відкриття сейфа, використовуючи сервісний код '1 1 1 1 1 1' (з відкритими дверима і засувами назовні): 

1. Натиснути кнопку "ON", ввести сервісну комбінацію "1 1 1 1 1 1" і натиснути клавішу "ENTER". Зелений світловий 
індикатор "OK" включитися на 5 секунд. 

2. Протягом цього часу, поки включений зелений світловий індикатор, повернути ручку за годинниковою стрілкою 
та відкрити двері. У разі набору неправильної комбінації, включитися червоний світловий індикатор "ERROR". 
Після трьох спроб введення неправильного коду, клавіатура буде дезактивована на 1 хвилину, протягом цього 
часу буде блимати червоний світловий індикатор "ERROR". Реактивація системи відбудеться після включення 
зеленого світлового індикатора "OK" і звукового сигналу. 

4. ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА: 

1. З відкритими дверима і висунутими засувами натиснути клавішу "ON", потім декілька разів натисніть 
"PROGRAMMING", що знаходиться на внутрішній стороні дверей. Включиться зелений світловий індикатор 
"CODE" приблизно на 10 секунд.  

2. Протягом цього часу ввести ваш новий персональний код від 6 до 10 цифр і натиснути клавішу "Enter" 
3. Знову ввести для підтвердження ваш новий персональний код і натиснути клавішу "Enter". 

Якщо ви не бажаєте ввести ще один код, зачекайте кілька секунд до включення різнотонового звукового сигналу, 
який підтвердить запам'ятовування вашого персонального коду. 

У разі якщо ви бажаєте ввести другий код, потрібно зробити після пункту 3 в перебігу 3 секунд наступну процедуру: 

4. Натиснути "клавішу PROGRAMMING" 
5. Ввести ваш другий персональний код від 6 до 10 цифр і натиснути клавішу "Enter". 
6. Знову ввести для підтвердження ваш другий персональний код і натиснути клавішу "Enter". 
7. Різнотоновий звуковий сигнал підтвердить запам'ятовування ваших кодів. 

Примітка: Для активації / зміни другого персонального коду необхідно завжди перепрограмувати перший. 
 
5. ПЕРЕВСТАНОВЛЕННЯ КОДІВ 
• Можливо анулювати персональний код одночасно натиснувши "клавішу PROGRAMMING" і клавішу включення "ON" на 
5 секунд. Перший код перейде на "1 1 1 1 1 1", а другий код дезактивується. 



Примітки: 

 Можливі помилки під час установки нового персонального коду будуть сигналізуватися включенням червоного 
світлового індикатора "ERROR" та звукового сигналу. В цьому випадку необхідно перейти до нової коректної 
установки вашого персонального коду, повторюючи операції, описані в пункті 4. 

 У пам'яті залишиться код, виставлений перед помилкою (в новому сейфі "1 1 1 1 1 1"). 
 Перед закриттям сейфа, необхідно зробити (з відкритими дверима) кілька спроб відкриття, використовуючи ваш 

персональний код. 

6. ВІДКРИТТЯ З НОВИМ ПЕРСОНАЛЬНИМ КОДОМ 
• Натиснути клавішу "ON" 
• Ввести особистий персональний код і натиснути клавішу "ENTER". Включиться зелений світловий індикатор "OK" на 5 
секунд. Протягом цього часу, повернути ручку за годинниковою стрілкою і відкрити двері. 
 
7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗРЯДКУ ВНУТРІШНІХ БАТАРЕЙОК. 
Якщо внутрішні батарейки майже розряджені (після відкриття дверей), включиться червоний світловий індикатор 
"BATTERY" і прозвучить сигнал низької тональності. Після цього ще можна провести кілька відкриттів дверей, але радимо 
як найшвидше замінити внутрішні батарейки типу alcaline. 
 
8. АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ПРИ РОЗРЯДЖЕННІ ВНУТРІШНІХ БАТАРЕЙОК. 
У разі недостатньої зарядки внутрішніх батарейок, продовжити аварійне відкриття в наступному порядку:  
• Придбати нову батарейку типу alcaline на 9 Вольт типу LR61  
• Підтримуючи певний тиск, притулити контакти батарейки до відповідних контактів клавіатури. Будьте уважні при 
дотриманні полярності контактів батарейки та клавіатури (- батарейки відповідає великому контакту клавіатури, а + 
батарейки відповідає маленькому контакту клавіатури);  
• Натисніть "ON" і введіть особистий персональний код. Натисніть "ENTER";  
• Для відкриття дверей оберніть ручку за годинниковою стрілкою. 
 
9. ТІЛЬКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ АВАРІЙНИЙ ЗАМОК: ВІДКРИТТЯ СЕЙФА ЗА ДОПОМОГОЮ АВАРІЙНОГО КЛЮЧА 
• Видалити маленьку етикетку позначену буквою "E"  
• Вставити ключ і повернути за годинниковою стрілкою до кінця. Повернути ручку і відкрити двері.  
• Тримаючи двері відкритими, повернути ручку поки ригелі замку не вийдуть назовні. Вийняти ключ тільки після того, як 
ручка була повернута проти годинникової стрілки.  
• Приклеїти етикетку "E" на своє місце.  
 
Примітка: Використовуйте аварійний ключ тільки в разі, якщо ви забули свій персональний код, потім введіть новий код, 
використовуючи інструкції з пункту 4. 
 
ВАЖЛИВО! 
• Радимо робити заміну батарейок один раз на рік. 
• Навіть нові батарейки можуть бути дефектними або мати нетривалий термін служби. Тому, в разі виникнення проблем 
з роботою електронної системи, перш за все провести заміну внутрішніх батарейок. 
• Фірма-виробник відмовляється від будь-якої відповідальності в разі невиконання вказівок даних в інструкції або 
неправильному використанні сейфа (в цих випадках гарантійне обслуговування анулюється). 


