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1. The safe comes with the battery installed.

2. FACTORY CODE: 1,2,3,4,5,6 #

3. Opening the door:

Enter the code 1,2,3,4,5,6 #. If the green LED lights up and you hear 2 
beeps, the lock is unlocked;
Turn the handle clockwise until it stops;
Open the door.

If you incorrectly entered the code more than 4 times, the lock is automati-
cally locked for 1 minute.

ATTENTION: After buying a safe, replace the factory code with your personal 
one.

4. How to change the code.

ATTENTION: It is necessary to install new code and check the correctness of 
its input only when the safe door is open!

Enter 1,2,3,4,5,6 # (factory code), the green LED will light up; press the 
button, the yellow LED will light;
Within 8 seconds, enter a new 4-8 digit code and press * to confirm;
Re-enter the new code within 8 seconds and press * to confirm;

When you hear 3 beeps it means that the new code is installed.
If you hear 4 beeps, this means that the new code is not accepted, repeat 
the code change operation again.

After entering a new code, turn the door handle counter-clockwise so that 
the bolts are out, then enter the code again and turn the handle in the 
opposite direction. This should be done to secure yourself and make sure 
that the new code is accepted.

5. Low battery level.

If both the red and green LED lights up simultaneously, it means that the 
battery charge is low and you need to replace the power supply as soon as 
possible.

6. Battery replacement procedure:

remove the keypad by pressing the catch at the bottom of the keypad 
and simultaneously turning it counter-clockwise;
replace the power supply;
set the dial, turn it clockwise until a click is heard.

7. Closing the safe:

Close the safe door;
Turn the safe handle anti-clockwise until it stops;
The lock automatically locks the door.

Dear Customer, if you have any problems with changing the code, we 
recommend that you contact the specialists of PKP PARITET-K.

EN УКР

1. Сейф постачається в комплекті з встановленим елементом живлення.

2. ЗАВОДСЬКИЙ код: 1,2,3,4,5,6 #

3. Відкриття дверей:

Введіть код 1,2,3,4,5,6 #. Якщо загориться зелений світлодіод і ви 
почуєте 2 звуки сигналу, замок розблоковано; 
Поверніть ручку за годинниковою стрілкою до упора;
Відкрийте двері.

Якщо ви неправильно ввели код більше 4-х разів, замок автоматично 
блокується на 1 хвилину.

УВАГА: Після придбання сейфа замініть заводський код, на свій персональ-
ний. 

4. Порядок зміни коду.

УВАГА: Встановлювати новий код і перевіряти правильність його введення 
необхідно тільки при відкритих дверях сейфа!

Введіть 1,2,3,4,5,6 # (заводський код), засвітиться зелений світлодіод; 
натисніть кнопку *, засвітиться жовтий світлодіод;
Протягом 8 секунд введіть новий 4-8 значний код і натисніть* для 
підтвердження;
Повторно протягом 8 секунд введіть новий код і натисніть * для 
підтвердження;

Коли ви почуєте 3 сигнали це означає, що новий код встановлений.



Після вводу нового коду поверніть ручку дверей проти годинникової 
стрілки, щоб ригелі вийшли назовні, після чого введіть код повторно і 
поверніть ручку в зворотному напрямку. Це слід зробити, щоб переконати-
ся, що новий код прийнятий. 

5. Низький рівень заряду батареї.

Якщо одночасно засвітиться і червоний і зелений світлодіод, це означає, 
що заряд батареї низький і необхідно замінити живлення як можна 
швидше.

6. Порядок заміни елемента живлення:

зніміть кодонабирач, для чого натисніть на фіксатор в нижній частині 
кодонабирача і одночасно прокрутіть його проти годинникової стрілки;
замініть живлення;
встановіть кодонабирач, поверніть його за годинниковою стрілкою до 
характерного клацання.

7. Закриття сейфа:

закрити двері сейфа;
повернути ручку сейфа проти годинникової стрілки до упора;
замок автоматично заблокує двері.

Шановний Покупець, якщо у Вас виникли проблеми при зміні коду, ми 
рекомендуємо звернутися до фахівців компанії «ВКП Паритет-К».
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1. Сейф поставляется в комплекте с установленным элементом 
питания.

2. ЗАВОДСКОЙ код: 1,2,3,4,5,6 #

3. Открытие двери:

Введите код 1,2,3,4,5,6 #. Если загорится зеленый светодиод и вы 
услышите 2 сигнала, замок разблокирован; 
Поверните ручку по часовой стрелке до упора;
Откройте дверь.

Если вы неправильно ввели код более 4-х раз, замок автоматически 
блокируется на 1 минуту.

ВНИМАНИЕ: После покупки сейфа замените заводской код, на свой 
персональный. 

4. Порядок смены кода.

ВНИМАНИЕ: Устанавливать новый код и проверять правильность его ввода 
необходимо только при открытой двери сейфа!

Введите 1,2,3,4,5,6 # (заводской код), загорится зеленый светодиод; 
нажмите кнопку *, загорится желтый светодиод;
В течение 8 секунд введите новый 4-8 значный код и нажмите* для 
подтверждения;
Повторно в течение 8 секунд введите новый код и нажмите * для 
подтверждения;

Когда вы услышите 3 сигнала это означает, что новый код установлен.

Если вы услышите 4 сигнала это означает что новый код не принят, 
повторите операцию смены кода еще раз.

После ввода нового кода поверните ручку двери против часовой стрелки, 
чтобы ригеля вышли наружу, после чего введите код повторно и повер-
ните ручку в обратном направлении. Это следует сделать, чтобы обезо-
пасить себя и убедиться, что новый код принят. 

5. Низкий уровень заряда батареи.

Если одновременно загорается и красный и зеленый светодиод, это 
означает, что заряд батареи низкий и необходимо заменить питание как 
можно скорее.

6. Порядок замены элемента питания:

снимите кодонабиратель, для чего нажмите на фиксатор в нижней 
части кодонабирателя и одновременно проверните его против 
часовой стрелки;
замените питание;
установите кодонабиратель, поверните его по часовые стрелки до 
характерного щелчка.

7. Закрытие сейфа:

закрыть дверь сейфа;
повернуть ручку сейфа против часовой стрелки до упора;
замок автоматически заблокирует дверь.

Уважаемый Покупатель, если у Вас возникли проблемы при изменении 
кода, мы рекомендуем обратиться к специалистам компании «ПКП 
ПАРИТЕТ-К». 
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