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Instructions for electronic lock GRIFFON

Safe Lock has two opening user codes: user 1 code and user 2 code. Safe is set to factory default user 1 code 
- 123456 (6 digits) and user 2 code - 88888888 (8 digits).

1. OPENING OF THE SAFE

Type 123456 and press «ENTER»
If the code is entered correctly, the green LED "OK" will flash on.

Within five (5) seconds, turn the handle clockwise and open the safe door.
In the case of wrong code entry three (3) short beeps be heard accompanied by a flashing red light “ERROR”.

Attention! If you have entered wrong code three (3) times in line, electronic locks will be blocked for 3 (three) 
minutes, during that time the red LED «ERROR» will be flashing.

2. SETTING A NEW USER 1 CODE

Open the door of the safe.
Press reset button, located inside the hole on the back of the safe door. You will hear 2 (two) short beeps.
Enter Your new code (from 6 to 8 digits) and confirm it with «ENTER» button. You will hear a characteristic 
melody, announcing that the code is changed.

Check the new code with the open door!

3. SETTING A NEW USER 2 CODE

Open the door of the safe.
Press "00" (press key "0" two times), and then the reset button, located inside the hole on the back of the 
safe door, you hear two (2) beeps, the "OK" LED lights up green.
Enter your new code (8 digits) and confirm with «ENTER». Saving the new user 2 code will be confirmed by 
two (2) beeps and flashing green LED "OK".

Note: If the introduction of the new code is not confirmed by the button «ENTER» during 10 seconds you will 
hear three (3) beeps and the red indicator «ERROR».

Attention! Be sure to change the factory default user 1 and user 2 codes to your personal codes after purchase 
safe. 

4. BATTERY REPLACEMENT

In the case of a small battery power yellow LED «BATT» will signal the need to replace them. Open the safe and 
replace the batteries in the safe (4 AA batteries, 1.5V), located on the inside of the safe door. Use high-quality 
alkaline batteries. Your personal codes are stored in the memory of the lock and do not dependent on batter-
ies replacement.

5. EMERGENCY OPENING AND POWER SUPPLY

If you can not open the safe due to the discharge of battery, emergency power supply is foreseen in the safe. 
Use the battery PP3 type, 9V. Attach the battery contacts «±» to the appropriate terminals «±» which are placed 
on the keyboard of the safe in the bottom right corner.

PAY ATTENTION - OBSERVE THE POLARITY!

EN



Інструкція до електронного замка GRIFFON

Замок сейфа має два коди користувача: код «користувача 1» та код «користувача 2». 
За стандартними налаштуваннями в сейфі встановлений заводський код «користувача 1» - 123456 (6 
цифр) та код «користувача 2» - 88888888 (8 цифр).

1. ВІДКРИТТЯ СЕЙФА

Наберіть 123456 і натисніть «ENTER».
Якщо код введений правильно, загориться зелений індикатор «ОК».

Протягом 5 (п'яти) секунд поверніть ручку за годинниковою стрілкою і відкрийте двері.
У разі помилкового введення коду прозвучать 3 (три) коротких звукових сигнали, що супроводжуються 
миготінням червоного індикатора «ERROR».

Увага! Якщо Ви 3 (три) рази поспіль ввели неправильний код, електроніка заблокується на 3 (три) хвили-
ни, протягом яких буде миготіти червоний індикатор «ERROR».

2. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КОДУ «КОРИСТУВАЧА 1»

Відкрийте двері сейфа.
Натисніть кнопку скидання, розташовану всередині отвору на задній стінці дверей сейфа. Пролуна-
ють 2 (два) коротких звукових сигнали. 
Введіть Ваш новий код (від 6 до 8 цифр) і підтвердіть його, натиснувши кнопку «ENTER». Прозвучить 
характерна мелодія, яка сповіщає, що код змінено.

Перевірте правильність введення нового коду при відкритих дверях сейфа!

3. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КОДУ «КОРИСТУВАЧА 2»

Відкрийте двері сейфа.
Наберіть код “00” (натисніть кнопку «0» 2 рази), а потім кнопку скидання, розташовану всередині 
отвору на задній стінці дверей сейфа. Пролунають 2 (два) коротких звукових сигнали, загориться 
зелений індикатор «ОК».
Введіть Ваш новий код (8 цифр) і підтвердіть його, натиснувши кнопку «ENTER». Збереження нового 
коду буде підтверджено 2 (двома) звуковими сигналами та світінням зеленого індикатора «ОК».

Примітка: якщо введення нового коду не буде підтверджено кнопкою «ENTER» протягом 10 секунд, 
пролунає 3 (три) коротких звукових сигнали і засвітиться червоний індикатор «ERROR». Це означає, що 
процедуру потрібно повторити.

Увага! Обов’язково замініть заводські коди користувачів на Ваші особисті коди після покупки сейфа. 

4. ЗМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

У разі низького 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), які розташовані на задній стінці 
дверей сейфа. Використовуйте якісні алкалінові елементи живлення.
Ваші особисті коди зберігаються в пам’яті замка, та не залежать від заміни елементів живлення.

5. АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ТА 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 «±», що розташовуються на клавіатурі 
сейфа в нижньому правому куті. БУДЬТЕ УВАЖНІ - ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОЛЯРНОСТІ!

Инструкция к электронному замку GRIFFON

Замок сейфа имеет два кода пользователя: код «пользователя 1» и код «пользователя 2». 
По стандартным настройкам в сейфе установлен заводской код «пользователя 1» - 123456 (6 цифр) и 
код «пользователя 2» - 88888888 (8 цифр).

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

Наберите 123456 и нажмите «ENTER».
Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор «ОК».

В течении 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».

Внимание! 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 «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1»

Откройте дверь сейфа.
Нажмите кнопку сброса, 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 нажатием кнопки «ENTER».
Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменён.

Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

3. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 2»

Откройте дверь сейфа.
Наберите код «00» (нажмите кнопку «0» 2 раза), а затем кнопку сброса, расположенную внутри отвер-
стия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала, загорится 
зеленый индикатор «ОК».
Введите Ваш новый код (8 цифр) и подтвердите его нажав кнопку «ENTER». Сохранение нового кода 
будет подтверждено 2 (двумя) звуковыми сигналами и загоранием зеленого индикатора «ОК».

Примечание: если введение нового кода не подтверждено кнопкой «ENTER» в течении 10 секунд прозву-
чит 3 (три) коротких звуковых сигнала и загорится красный индикатор «ERROR». Это означает, что 
процедуру нужно повторить. 

Внимание! Обязательно измените заводские коды пользователей на Ваши персональные коды после 
покупки сейфа.

4. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

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 
задней стенке двери сейфа. Используйте качественные алкалиновые элементы питания. Ваши персо-
нальные коды сохраняются в памяти замка и не зависят от замены элементов питания.

5. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Если Вы не можете открыть сейф из-за разряда основных элементов питания, в сейфе предусмотрено 
аварийное электропитание. Используйте элемент питания типа «Крона», 9V. Приложите контакты 
батарейки «±» к соответствующим контактам «±» которые размещаются на клавиатуре сейфа в нижнем 
правом углу.  БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

РУСУКР
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