
Загальне керівництво користування електронними замками WITTKOPP Primor 1000 FL і Primor 1000 FS  

 
* Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед активуванням замку. 

 

 
 

        Primor FL              Primor FS 

 

1. Експлуатація 

1.1. Замок може бути запрограмований для 2 користувачів. Кожен з них може використовувати в персональному коді 6 цифр. 

1.2. Програмування замку рекомендується здійснювати тільки при відкритих дверях і закритому замку. 

1.3. Коли час між введенням цифр перевищує 10с, процес програмування і введення скасовується. Старий код або програма 

залишається дійсним. 

1.4. Кожне правильне натискання цифр коду підтверджується звуковим сигналом і миготінням LED індикатора. 

2. Безпека 

2.1. Для безпеки заводський код 123456 слід змінити відразу після придбання сейфа. 

2.2. Не рекомендується для Вашого коду використовувати цифри Вашого дня народження або інші відомі дати. 

2.3. Після введення нового коду електронний замок слід протестувати відкривши і закривши його кілька разів при відкритих 

дверях сейфа. 

3. Відкриття і закриття замка 

3.1. Відкриття 

3.1.1. Введіть заводський код 1-2-3-4-5-6 

3.1.2. Поверніть штурвал сейфа протягом 3 секунд після звукового сигналу. Якщо Ваш сейф має ключовий замок, то 

перед введенням коду відкрийте ключовий замок ключем. 

3.1.3. Після 4-х послідовних неправильних спроб введення коду, замок блокується на 5 хв. Протягом цього часу LED 

блимає кожні 10 с. Кожне введення коду супроводжується довгим звуковим сигналом. Після закінчення часу 

блокування наступні 2 спроби невірного введення коду викликають блокування на 5 хв. 

3.2. Закриття 

3.2.1. Закрийте двері сейфа і поверніть штурвал сейфа. Електронний замок буде закритий автоматично. Якщо Ваш сейф 

має ключовий замок, то закрийте замок ключем. 

4. Програмування замка. Код адміністратора та користувача. 

4.1. Встановлення коду для адміністратора (програма 0). Адміністратор замку може програмувати код користувача, але не 

навпаки. Після придбання сейфа необхідно відразу ж змінити заводський код 1-2-3-4-5-6 на новий код адміністратора, 

який буде знати тільки сам адміністратор, і надалі буде змінювати код іншому користувачеві. 

4.1.1. Натисніть і утримуйте кнопку «0» поки LED індикатор буде горіти постійно 

4.1.2. Введіть заводський код 1-2-3-4-5-6 

4.1.3. Введіть новий код адміністратора 1-1-1-1-1-1 (наприклад) 

4.1.4. Введіть новий код адміністратора ще раз 

4.1.5. Пару раз перевірте при відкритих дверях, як працює новий код 

4.2. Зміна коду користувача (програма 1) 

4.2.1. Натисніть і утримуйте кнопку «1» поки LED індикатор буде горіти постійно 

4.2.2. Введіть свій код адміністратора 1-1-1-1-1-1 

4.2.3. Введіть новий код користувача 4-5-6-7-8-9 (наприклад) 

4.2.4. Введіть новий код користувача ще раз 

4.2.5. Пару раз перевірте при відкритих дверях, як працює новий код. Тепер замок буде відкриватися і майстер-кодом 

адміністратора 1-1-1-1-1-1 і кодом другого користувача 4-5-6-7-8-9 

4.3. Видалення коду користувача (програма 3) 

4.3.1. Натисніть і утримуйте кнопку «3» поки LED індикатор буде горіти постійно 

4.3.2. Введіть код адміністратора 1-1-1-1-1-1 (новий) 

5. Батарейка та її заміна 

5.1. Замок живиться від 9V крони Alkaline (ТІЛЬКИ НЕ АКУМУЛЯТОРНОЇ). При недостатньому заряді живлення, після 

набору коду кілька разів прозвучить сигнал тривоги і червоний світлодіод починає блимати кілька разів. Поміняйте 

батарейку якомога швидше. Запрограмовані коди замку не втрачаються, вони залишаються в пам'яті замка. 

5.2. Для зміни крони в замку FS треба відкрити кришку панелі в сторону стрілки і замінити крону. Для замків FL передбачено 

аварійне підключення крони. Треба прибрати дві пластикові заглушки, які оголять два контакти + та -. Дотримуючись 

полярності приставте крону і введіть свій код. 


