
НСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ГОТЕЛЬНОГО СЕЙФА SH.20.K.E

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГОСТИНИЧНОГО СЕЙФА SH.20.K.E

OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE 
HOTEL SAFE SH.20.K.E

General information:

Predefined "user code": 1-2-3-4-5-6
The lock can be opened with a "user code" or with a key. 

1. Opening the safe

1.1. Enter the user code, consisting of 3 to 6 characters (the code installed at the factory, 
1-2-3-4-5-6)

1.2. If the code is entered correctly, within 5 seconds the door of the safe will automatically open.

1.3. When entering the wrong code, a five-time signal will sound, "Error" will appear on the display. 
After the 5th incorrect input of the code, the keypad lock is locked for 15 minutes. During the whole 
time of blocking, the display "HOLD" is turned on (during this time the lock can not be opened even 
by inputting the correct code).

Note:

Each pressing of the keypad is confirmed by a one-time short buzzer and a display of the entered 
value on the keyboard display. If the buttons are not pressed for 15 seconds, the device enters the 
standby mode, which switches off the sound and light indication of the display. If an error is 
entered while entering the code (before pressing the "LOCK" buttons), you can delete the entered 
value by pressing the "CLEAR" button.

2. Closure of the safe

To close the safe is necessary (the safe is in the open state), close the door of the safe and press 
it with hand - enter the user code, consisting of 3 ... 6 characters, each pressing of the keypad is 
confirmed by a single short buzzer and indication of the value entered on the keyboard display. If 
the code is entered correctly (the number of characters is no more than 6) within 5 seconds the 
safe automatically closes. 

3. Change the lock code

The user code changes when closing the safe and entering a new code, the previous code is 
canceled.

4. Opening the safe with an emergency key.

4.1. Insert the key into the keyhole and turn it counterclockwise. The safe door will open.
4.2. Enter a new user code (3 to 6 characters) and press the "LOCK" button (while holding the emer-
gency key with your hand). New user code installed.
4.3. The new user code will be re-entered to close the bolt system.
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Загальна інформація:

Попередньо встановлений код користувача: 1-2-3-4-5-6
Замок може бути відкритий «кодом користувача» або за допомогою ключа.

1. Відкриття сейфа

1.1. Введіть код користувача, що складається від 3 до 6 знаків (код, встановлений на заво-
ді-виробнику, 1-2-3-4-5-6).

1.2. Якщо код введений правильно, протягом 5 секунд двері сейфа автоматично відкриються.

1.3. При введенні неправильного коду звучить п'ятикратний сигнал, на дисплеї виводиться 
надпис "Error". Після 5-го неправильного введення коду, клавіатура замка блокується на 15 
хвилин. Впродовж всього часу блокування на дисплеї відображається надпис «HOLD» (в цей 
час замок не може бути відкритий навіть вводом правильного коду).

Примітка:

Кожне натискання на кнопку клавіатури підтверджується одноразовим коротким звуковим 
сигналом і індикацією введеного значення на дисплеї клавіатури. Якщо кнопки не натиска-
ються протягом 15секунд, то пристрій переходить в режим очікування, при якому відбуваєть-
ся відключення звукової та світлової індикації дисплею. Якщо при введенні коду допуска-
ється помилка (до натискання на кнопку «LOCK»), видалити введене значення можна натис-
канням кнопки «CLEAR».

2. Закриття сейфу

Щоб закрити сейф - необхідно (сейф знаходиться у відкритому стані) закрити двері сейфу і 
притискаючи її рукою - введіть код користувача, що складається з 3 ... 6 знаків, кожне натис-
кання на клавіатуру кнопки підтверджується одноразовим коротким звуковим сигналом і 
індикацією введеного значення на дисплеї клавіатури. Якщо код введений правильно (кіль-
кість знаків не більше 6) впродовж 5-и секунд сейф автоматично закривається.

3. Зміна коду замка

Код користувача змінюється при закритті сейфа і введенні нового коду, попередній код 
анулюється.  

4. Відкриття сейфу аварійним ключем.

4.1. Вставте ключ в замкову щілину та поверніть проти годинникової стрілки. При цьому двері 
сейфу відчиняться.
4.2. Введіть новий код користувача (від 3 до 6 знаків) та натисніть кнопку «LOCK» (при цьому 
притримуйте аварійний ключ рукою). Новий код користувача встановлено.
4.3. Повторно введуть новий код користувача, щоб ригельна система зачинилася.
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Общая информация:

Предустановленный «код пользователя»: 1-2-3-4-5-6
Замок может быть открыт «кодом пользователя» или с помощью ключа.

1. Открытие сейфа

1.1. Ввести код пользователя, состоящий от 3 до 6 знаков (код, установленный на заводе-из-
готовителе, 1-2-3-4-5-6).

1.2. Если код введен правильно, в течение 5 секунд дверь сейфа автоматически откроется.

1.3. При вводе неправильного кода прозвучит пятикратный сигнал  на дисплей выводится 
надпись «Error». После 5-го неправильного ввода кода, клавиатура замка блокируется на 15 
минут. В течение всего времени блокировки на дисплее включается надпись «HOLD» (в 
течении этoго времени замок не может быть открыт даже вводом верного кода).

Примечание:

Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается однократным коротким сигналом 
зуммера и индикацией вводимого значения на дисплее клавиатуры. Если кнопки не нажи-
маются в течение 15 секунд, то устройство переходит в режим ожидания, при котором 
происходит отключение звуковой и световой индикации дисплея . Если при вводе кода 
допущена ошибка (до нажатия на кнопки «LOCK»), удалить введенное значение можно нажа-
тием кнопки «CLEAR».

2.Закрытие сейфа

Для закрытия сейфа необходимо (сейф находится в открытом состоянии) закрыть дверь 
сейфа и прижимая ее рукой - ввести код пользователя, состоящий из   3…6 знаков, каждое 
нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается однократным коротким сигналом зуммера и 
индикацией вводимого значения на дисплее клавиатуры. Если код введен правильно (коли-
чество знаков не более 6) в течении 5 секунд сейф  автоматически закроется.

3. Изменение кода замка

Код пользователя изменяется при закрытии сейфа и введении нового кода, предыдущий 
код аннулируется.

4. Открытие сейфа аварийным ключом.

4.1. Вставьте ключ в замочную скважину и поверните против часовой стрелки. При этом 
дверь сейфа откроется.
4.2. Введите новый код пользователя (от 3 до 6 знаков) и нажмите кнопку «LOCK» (при этом 
придерживайте аварийный ключ рукой). Новый код пользователя установлен.
4.3. Повторно введут новый код пользователя, чтобы ригельная система закрылась.
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