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Инструкция к электронному замку GRIFFON

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА
По умолчанию в сейфе установлен заводской код 123456.
Наберите 123456 и нажмите «ENTER»
Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор «ОК».
В течение 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.
В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала,
сопровождающиеся миганием красного индикатора «ERROR».
Если Вы 3(три) раза подряд ввели неправильный код, электроника заблокируется на 3(три)
минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».
2. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА
Обязательно измените заводской код на Ваш личный код после покупки сейфа.
Порядок изменения кода:
-Откройте дверь сейфа.
-Нажмите кнопку, расположенную внутри отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2
(два) коротких звуковых сигнала.
-Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой «ENTER». Прозвучит
характерная мелодия, извещающая, что код изменён.
Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!
3. ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В случае малого заряда батареек желтый индикатор «BATT» будет сигнализировать о
необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейки типа АА,
1,5В), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные алкалиновые
батарейки.
4. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Если Вы не можете открыть сейф правильным набором кода из-за разряда основных элементов
питания, в сейфе предусмотрено аварийное электропитание. Используйте батарейку типа
«Крона», 9V. Приложите контакты батарейки «±» к соответствующим контактам «±» на
клавиатуре сейфа.
Будьте внимательны – соблюдайте полярность!
5. ПАМЯТЬ
В случае разряда батареек Ваш код будет храниться в памяти до установки новых батареек.
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Інструкція до електронного замка GRIFFON

1. ВІДКРИТТЯ СЕЙФА
За стандартними налаштуваннями в сейфі встановлений заводський код 123456.
Наберіть 123456 і натисніть «ENTER».
Якщо код введений правильно, загориться зелений індикатор «ОК».
Протягом 5 (п'яти) секунд поверніть ручку сейфа за годинниковою стрілкою і відкрийте двері.
У разі помилкового введення коду прозвучать 3 (три) коротких звукових сигнали, що
супроводжуються миготінням червоного індикатора «ERROR».
Якщо Ви 3 (три) рази поспіль ввели неправильний код, електроніка заблокується на 3 (три)
хвилини, протягом яких буде блимати червоний індикатор «ERROR».
2. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КОДА
Обов'язково замініть заводський код на Ваш особистий код після купівлі сейфа.
Порядок заміни коду:
-Відкрийте двері сейфа.
-Натисніть Кнопку, розташовану всередині отвору на задній стінці двері сейфа. Прозвучать 2
(два) коротких звукових сигнали.
-введіть Ваш новий код (від 6 до 8 цифр) і підтвердіть його напитснувши кнопку «ENTER».
Прозвучить характерна мелодія, яка сповіщає, що код змінений.
Перевірте правильність введення нового коду при відкритих дверях сейфа!
3. ЗАМІНА БАТАРЕЙОК
У разі малого заряду батареї жовтий індикатор «BATT» буде сигналізувати про необхідність їх
заміни. Відкрийте сейф і замініть батарейки в сейфі (4 батарейки типу АА, 1,5 В), розташовані
на внутрішніх дверях сейфа. Використовуйте якісні батарейки.
4. Аварійне ВІДКРИВАННЯ І ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Якщо Ви не можете відкрити сейф через розряд основних елементів живлення, в сейфі
передбачено аварійне електроживлення. Використовуйте батарейку типу «Крона», 9V.
Прикладіть контакти батарейки «±» до відповідних контактів «±» на клавіатурі сейфа.
БУДЬТЕ УВАЖНІ - СЛІДКУЙТЕ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ ПОЛЯРНОСТІ!
5. ПАМ'ЯТЬ
У разі розряду батарейок Ваш код буде зберігатися в пам'яті до установки нових батарейок.

