
 ІНСТРУКЦІЯ 
до електронного кодового замку 

TECHNOMAX 
 

 
Застереження: 

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед початком використання вашого сейфа. 

Обов’язково виконайте перевірку працездатності з відкритими дверима. 

 

Загальна інформація. 

Живлення здійснюється лише від батарейок типу Alkaline, 4 шт. AA 1,5V або Crona 9V. 

На клавіатурі мембранного типу розташовані: 

- 12 клавіш (10 клавіш з номерами від 0 до 9, «ON» - активація замку та «ENTER» - підтвердження вводу 

команд),  

- 4 світлових індикатора (підтвердження правильності введення коду, відмова/помилка, режим 

перекодування, індикатор розрядки батареї) 

- контакти для підключення зовнішнього живлення в разі виходу батарейок з ладу. 

Кнопка для зміни персонального коду «PROGRAMMING» знаходиться на внутрішній стороні дверцят і 

захищена від зовнішнього впливу висувною кришкою-шторкою. 

Електронний кодовий замок TECHNOMAX може бути запрограмований на одночасне використання двох 

кодових комбінацій одночасно. Кодова комбінація може містити від 6 до 10 цифр. 

Для уникнення ситуацій із забуванням коду, рекомендуємо програмувати обидва коди. 

Базовий код виробника, з яким поставляється сейф, завжди «1-1-1-1-1-1». 

Кожне натискання клавіш супроводжується зеленим світловим індикатором «OK», а також звуковим сигналом.  

Якщо код відкриття введено правильно, то після натискання «ENTER» підтвердиться зеленим світловим 

індикатором «OK», а в разі помилки активується червоний світловий індикатор «ERROR». 

 

Введення в експлуатацію. 

• Підключення живлення: викрутіть ґвинт з кришки та вставте батарейки у відсік на задній 

частині замку (рис.1), після чого закрийте кришку і вкрутіть ґвинт на місце. 

• Видалення фіксатора:  повністю викрутіть блокувальний ґвинт, що позначений жовтою 

етикеткою. УВАГА! Повернення ґвинта на місце може порушити роботу сейфа.  

• Відкриття сейфа, кодом постачальника «1-1-1-1-1-1» 

1. Натисніть «ON», введіть комбінацію «1-1-1-1-1-1» та натисніть «ENTER». 

2. Протягом 5 сек. доки світиться «ОК», поверніть ручку замку за годинниковою стрілкою і відкрийте 

двері. 

Після 3-х спроб введення неправильного коду і активації «ERROR», клавіатура буде деактивована на 

1 хвилину, а «ERROR» буде світитися постійно. Про відновлення роботи замку сповістить світловий 

індикатор «OK» і звуковий сигнал.  

 

Програмування нового персонального коду.  

1. З відкритими дверима і висунутими ригелями натисніть «ON», відкрийте шторку кнопки 

«PROGRAMMING» і натисніть її, щоб увімкнувся світловий індикатор «CODE» (приблизно на 10 

секунд). 

2. Протягом цього часу введіть ваш новий персональний код і натисніть «ENTER» 

3. Повторіть введення нового персонального коду ще раз і натисніть «ENTER».  

Якщо ви не бажаєте вводити другий код, тоді зачекайте кілька секунд до активації 

звукової мелодії, що підтвердить зміну вашого персонального коду. 



Для програмування другого коду, виконайте операції до пункту 3 і протягом 3 сек. 

4. Натисніть знову «PROGRAMMING» 

5. Протягом 10 сек. введіть ваш новий персональний код і натисніть «ENTER» 

6. Повторіть введення нового персонального коду ще раз і натисніть «ENTER». 

7. Зачекайте кілька секунд до активації звукової мелодії, що підтвердить зміну вашого 

персонального коду. 

Тепер ви можете відчиняти сейф за аналогічною процедурою, як з кодом виробника. 

Для активації/зміни другого персонального коду необхідно завжди перепрограмувати перший. 

Щоб анулювати всі коди одночасно затисніть «PROGRAMMING» + »ON» на 5 сек.  

Кодом відкривання знов стане «1-1-1-1-1-1», а другий код деактивується. 

Помилки під час установки нового коду будуть супроводжуватись індикатором «ERROR» та звуковим 

сигналом. В цьому випадку повторіть всі етапи програмування за списком. 

Якщо ви не змінили код, в пам'яті залишиться код, виставлений перед помилкою. 

Перед закриттям сейфа, необхідно зробити (з відкритими дверима) кілька спроб відкриття, 

використовуючи ваш персональний код.  

Заміна елементів живлення 

Якщо батарейки майже розряджені, то при спробі відкрити сейф увімкнеться «BATTERY» і 

прозвучить сигнал низької тональності.  

Також сигналом про недостатній заряд може бути ситуація, коли код приймається і 

світиться «ОК», але ручка замку не повертається! 

В цьому разі вам слід взяти нову Crona 9V та щільно притиснути її, дотримуючись полярності до 

контактів. Не відпускаючи батарейку проведіть стандартну процедуру відкривання сейфу. Тепер у 

вас є можливість замінити батарею, як у пункті введення в експлуатацію.  

Відкриття дверей за допомогою аварійного ключа (якщо модель таки передбачає). 

Видаліть етикетку позначену буквою «E» щоб дістатися замкової скважини. Вставте ключ і 

поверніть його за годинниковою стрілкою до упору, а потім поверніть ручку сейфу, щоб 

відкрити двері. Вийняти ключ можна тільки після того, як ручка була повернута проти 

годинникової стрілки в початкове положення. Приклейте етикетку «E» на місце.  

Використовуйте аварійний ключ тільки в разі якщо ви забули свій персональний код або 

сіла батарейка! 

 

 


