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ИНСТРУКЦИЯ 

по эксплуатации и изменению кодовой комбинации электронных замков 

M-LOCKS 
 Сейф оснащѐн высоко-секретным электронным кодовым замком компании 

«M-LOCKS», соответствующим II классу по классификации независимой 

лаборатории страхователей UL (США). 

 Для открытия сейфа необходимо набрать комбинацию (код) состоящую из шести 

цифр (один миллион возможных вариантов кода). 

 Устройством замка предусмотрена возможность смены кода и установки нового, по 

желанию владельца.   

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЕЙФА 

1. Установите элемент питания и проверьте рабочее состояние. 

Питание сейфа осуществляется одной щелочной батареей alkaline 

9V. Предупреждение: используйте только щелочные батареи 

alkaline (использование не щелочных батарей может привести к 

поломке замка). 

2. Введите персональную комбинацию (введите 1-2-3-4-5-6, если 

сейф был только что куплен). Каждое нажатие должно 

сопровождаться звуковым и световым сигналами. После правильно 

набранной комбинации замок отреагирует двойным сигналом (в 

случае ошибки – тройным). 

3. Поверните рукоятку ригельной системы и откройте дверь сейфа. 

4. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть 

рукоятку ригельной системы. Сейф заперт. 

СМЕНА КОДА 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ! 

Предупреждение: запишите на лист бумаги код, который Вы хотите установить, 

чтобы правильно ввести код. Каждая из следующих процедур должна быть выполнена с 

открытой дверью и выдвинутыми ригелями. 

1. Введите 0 и удерживайте до реакции замка двойным сигналом и загоранием лампочки. 

2. Введите старый код (X-X-X-X-X-X). Введите 1-2-3-4-5-6, если сейф был только что 

куплен. 

3. Дважды введите новую персональную комбинацию (Y-Y-Y-Y-Y-Y   Y-Y-Y-Y-Y-Y). 

4. Если операция проведена правильно, замок просигнализирует двойным сигналом, в 

противном случае замок возвращается к первоначальному варианту кода. 

5. При ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА произведите проверку работы замка с новой 

установленной комбинацией. 

ЭTO ВАЖНО!: 

если Вы приобрели сейф, ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ, то после монтажа необходимо, 

чтобы сейф постоял с открытой дверью минимум ПЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ ПИТАНИЯ. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАМКА 

УСТАНОВКА КОДА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

 Введите первоначальную кодовую комбинацию (мастер-код). ПОДЕРЖИТЕ 

ПОСЛЕДНЮЮ ЦИФРУ В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ, пока не прозвучит ВТОРОЙ 

двойной сигнал. 

 Нажмите 1. Замок отреагирует двойным сигналом. 

 Дважды введите вторую кодовую комбинацию (код-пользователя). После каждого 

ввода Замок отреагирует двойным сигналом. 

 При ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА произведите проверку работы замка. 

ВРЕМЕННАЯ БЛОКИРОВКА КОДА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Использует только 

менеджер). 

 Введите первоначальную кодовую комбинацию (мастер-код). ПОДЕРЖИТЕ 

ПОСЛЕДНЮЮ ЦИФРУ В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ, пока не прозвучит ВТОРОЙ 

двойной сигнал. 

 Нажмите 2. Замок отреагирует одним сигналом. 

 Код-пользователя временно отключен. 

ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАННОГО КОДА-ПЛЬЗОВАТЕЛЯ (Использует 

только менеджер). 

 Введите первоначальную кодовую комбинацию (мастер-код). ПОДЕРЖИТЕ 

ПОСЛЕДНЮЮ ЦИФРУ В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ, пока не прозвучит ВТОРОЙ 

двойной сигнал. 

 Нажмите 1. Замок отреагирует одним сигналом. 

 Код-пользователя восстановлен. 

УДАЛЕНИЕ КОДА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Использует только менеджер). 

 Введите первоначальную кодовую комбинацию (мастер-код). ПОДЕРЖИТЕ 

ПОСЛЕДНЮЮ ЦИФРУ В НАЖАТОМ СОСТОЯНИИ, пока не прозвучит ВТОРОЙ 

двойной сигнал. 

 Нажмите 3. Замок отреагирует одним сигналом. 

 Код-пользователя удалѐн. 

БЛОКИРОВКА ЗАМКА ПРИ ПОДБОРЕ КОДА (Стандартная функция). 

 При вводе четырѐх неправильных кодовых комбинаций замок блокируется на 5 минут. 

Мигает красная лампочка с интервалом в 10 секунд. 

 После окончания блокировки, ввод двух неправильных кодовых комбинаций повторно 

заблокирует замок на 5 минут. 

  
Уважаемый покупатель, если у Вас возникли проблемы при изменении кода, мы 

рекомендуем обратиться к специалистам компании «ПАРИТЕТ-К».  

г. Киев, ул. Глубочицкая, 40 «У», тел. (044) 461-97-17, (044)531-91-00, (04631)7-54-61 
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ІНСТРУКЦІЯ 

з експлуатації і зміни кодової комбінації електронних замків 

M-LOCKS 

Сейф оснащений високо-секретним електронним кодовим замком компанії «M-

LOCKS», що відповідає II класу за класифікацією незалежної лабораторії страхувальників 

UL (США). 

Для відкриття сейфу необхідно набрати комбінацію (код), що складається з шести 

цифр (один мільйон можливих варіантів коду). 

Пристроєм замка передбачена можливість зміни коду і установки нового, за бажанням 

власника. 

ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ СЕЙФА 

1. Встановіть елемент живлення і перевірте робочий стан. 

Живлення сейфа здійснюється однією лужної батареєю alkaline 9V. 

Попередження: використовуйте лише лужні батареї alkaline 

(використання не лужних батарей може призвести до поломки 

замка). 

2. Введіть персональну комбінацію (введіть 1-2-3-4-5-6, якщо 

сейф був тільки що куплений). Кожне натискання повинно 

супроводжуватися звуковим і світловим сигналами. Після 

правильно набраної комбінації замок відреагує подвійним сигналом 

(в разі помилки - потрійним). 

3. Поверніть рукоятку ригельної системи і відкрийте двері 

сейфа. 

4. Для закриття сейфа досить зачинити двері, повернути 

рукоятку ригельної системи. Сейф замкнений. 

 

ЗМІНА КОДА 

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ! 

Попередження: запишіть на аркуш паперу код, який Ви хочете встановити, щоб 

правильно ввести код. Кожна з таких процедур повинна бути виконана з відкритими 

дверима і висунутими ригелями. 

1. Введіть 0 і утримуйте до реакції замку подвійним сигналом і загорянням лампочки. 

2. Введіть старий код (X-X-X-X-X-X). Введіть 1-2-3-4-5-6, якщо сейф був тільки що 

куплений. 

3. Двічі введіть нову персональну комбінацію (Y-Y-Y-Y-Y-Y    Y-Y-Y-Y-Y-Y). 

4. Якщо операція проведена правильно, замок просигналізує подвійним сигналом, в 

іншому випадку замок повертається до початкового варіанту коду. 

5. При ВІДКРИТІЙ ДВЕРІ СЕЙФА зробіть перевірку роботи замку з новою 

встановленою комбінацією. 

 

ЦЕ ВАЖЛИВО!: 

якщо Ви придбали сейф, що вбудовується в стіну, то після монтажу необхідно, щоб 

сейф постояв з відкритими дверима мінімум П'ЯТЬ ДНІВ БЕЗ ЖИВЛЕННЯ. 
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ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ЗАМКА 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ КОДА-КОРИСТУВАЧА. 

 

• Введіть початкову кодову комбінацію (майстер-код). ПОРТИМАЙТЕ ОСТАННЮ 

ЦИФРУ В НАТИСНУТОМУ СТАНІ, поки не прозвучить ДРУГИЙ подвійний сигнал. 

• Натисніть 1. Замок відреагує подвійним сигналом. 

• Двічі введіть другу кодову комбінацію (код-користувача). Після кожного введення 

Замок відреагує подвійним сигналом. 

• При ВІДКРИТІЙ ДВЕРІ СЕЙФА зробіть перевірку роботи замку 

 

ТИМЧАСОВЕ БЛОКУВАННЯ КОДА-КОРИСТУВАЧА (Використовує тільки 

менеджер). 

 

• Введіть початкову кодову комбінацію (майстер-код). ПОТРИМАЙТЕ ОСТАННЮ 

ЦИФРУ в натиснутому стані, поки не прозвучить ДРУГИЙ подвійний сигнал. 

• Натисніть 2. Замок відреагує одним сигналом. 

• Код-користувача тимчасово відключений. 

 

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАБЛОКОВАНОГО КОДА-КОРИСТУВАЧА (Використовує 

тільки менеджер). 

 

• Введіть початкову кодову комбінацію (майстер-код). ПОТРИМАЙТЕ ОСТАННЮ 

ЦИФРУ НАТИСНУТОМУ СТАНІ, поки не прозвучить ДРУГИЙ подвійний сигнал. 

• Натисніть 1. Замок відреагує одним сигналом. 

• Код-користувача відновлений. 

 

ВИДАЛЕННЯ КОДА-КОРИСТУВАЧА (Використовує тільки менеджер). 

 

• Введіть початкову кодову комбінацію (майстер-код). ПОТРИМАЙТЕ ОСТАННЮ 

ЦИФРУ НАТИСНУТОМУ СТАНІ, поки не прозвучить ДРУГИЙ подвійний сигнал. 

• Натисніть 3. Замок відреагує одним сигналом. 

• Код-користувача видалений. 

 

БЛОКУВАННЯ ЗАМКА ПРИ ПІДБОРІ КОДА (Стандартна функція). 

 

• При введенні чотирьох неправильних кодових комбінацій замок блокується на 5 

хвилин. Миготить червона лампочка з інтервалом в 10 секунд. 

• Після закінчення блокування, введення двох неправильних кодових комбінацій 

повторно заблокує замок на 5 хвилин. 

 

 

 
Шановний покупець, якщо у Вас виникли проблеми при зміні коду, ми рекомендуємо 

звернутися до фахівців компанії «Паритет-К». 

м. Київ, вул. Глибочицька, 40 «У», тел. (044) 461-97-17, (044) 531-91-00, (04631) 7-54-61 

 
 


