
Sejf stalowy z cyfrowym zamkiem 12 l | Xcase (NC7412)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• sejf

• klucz awaryjny

• materiał montażowy: 4 tuleje rozporowe, śruby i podkładki

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne

Średnica śrub ze stali 15 mm

Pojemność ok. 12 l

Wymiary 310 x 200 x 200 mm 

Masa ok. 4,5 kg

Zasilanie 4 baterie AA

Szczegóły produktu

1 Uchwyt blokujący Aby zamknąć - obróć w lewo. Aby otworzyć - obróć w prawo.

2 Dziurka na klucz W celu otwierania awaryjnego zdejmij plastikową osłonę.

3 Żółta dioda LED
Miga krótko po wprowadzeniu numeru. Miga długo po wprowa-

dzeniu nieprawidłowego kodu.
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4 Czerwona dioda LED
Gdy świeci razem z zieloną diodą LED - wskazuje niski poziom

naładowania baterii.

5 Zielona dioda LED Świeci przez 5 sekund po wprowadzeniu poprawnego kodu.

6 Klawiatura Do wprowadzania kodu, daty i godziny.

7 Przycisk „C” Usuwa ostatni wprowadzony numer.

8 Przycisk „E" Naciśnij, aby potwierdzić wprowadzony kod.

Uruchomienie

UWAGA!

Przed wypróbowaniem sejfu otwórz drzwi bez obracania klamki. Wyjmij z

sejfu plastikową torbę z kluczem awaryjnym i umieść w bezpiecznym miej-

scu. Następie włóż zestaw nowych baterii. Zapobiegnie to otwarciu sejfu od

samego początku.

Na początku należy otworzyć komorę baterii po wewnętrznej stronie drzwi i włożyć do niej 4 bate-

rie AA. Proszę zwrócić uwagę na poprawną biegunowość wkładanych baterii. Za pomocą dołączo-

nego materiału montażowego sejf należy mocno przykręcić do ciężkiego mebla lub do ściany. Sejf

powinien zostać przymocowany w takim miejscu, aby maksymalnie utrudnić jego demontaż. Do

montażu na ścianach najlepiej użyć dołączonych kołków rozporowych. W innych, indywidualnych

przypadkach należy skontaktować się ze specjalistycznym sprzedawcą sklepu z narzędziami.

1. Zaznacz (np. przy pomocy szpilki) dwa do czterech otworów.

2. Odłóż sejf i wywierć otwory o średnicy ok. 10 mm i głębokości ok. 40 mm.

3. Włóż kompletne mocowanie - tuleję rozporową, śrubę, podkładkę i nakrętkę - do każdego

otworu do momentu aż gwint z nakrętką dojdzie maksymalnie do końca.

4. Dokręć nakrętkę kluczem. Spowoduje to, że tuleja zacznie się rozszerzać i zamocuje się

w wywierconym otworze.

5. Usuń nakrętkę. Umieść na śrubie podkładkę, a następnie sejf.

6. Od wewnątrz sejfu najpierw umieść cienkie pierścienie zabezpieczające, a następnie dokręć

nakrętki kluczem 10 mm.

7. Teraz usuń pasek samoprzylepny, które utrzymywały zamek otwarty w trakcie transportu.
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Ustawienie hasła

1. Aby zapisać osobisty kod, naciśnij przycisk znajdujący się po wewnętrznej stronie drzwi w

pobliżu zawiasów. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na panelu zaświeci się żółta dioda

LED. Wcześniej zapisany kod zostanie usunięty. 

2. Następnie - w ciągu 30 sekund - wprowadź nowy kod od 3 do 8 cyfr. Możesz użyć wszyst-

kich cyfr od 0 do 9.

3. Zakończ wprowadzanie wciskając przycisk „E”, aby zatwierdzić kod.

4. Nowo wprowadzony zapisz i przechowuj w bezpiecznym miejscu. Możesz na przykład za-

pisać go w kontaktach w swoim telefonie komórkowym.

Zamknięcie sejfu

Zamknij drzwi sejfu i przekręć klamkę o ćwierć obrotu w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara).

Wszystko diody LED wyłączą się. Drzwi są zamknięte.

Otwarcie sejfu

Wpisz kod na klawiaturze. Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę przy

pomocy przycisku „C”. Potwierdź wprowadzony kod przyciskiem „E”. Na panelu zaświeci się na 5

sekund zielona dioda LED. Rozlegnie się również podwójny sygnał dźwiękowy.

W tym czasie obróć uchwyt w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara) i otwórz drzwi. W przy-

padku wprowadzenia błędnego kodu żółta dioda LED będzie migać dłużej.  Usłyszysz też długi

dźwięk. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz zły kod, elektronika przestanie akceptować ustawiony

kod na 20 sekund. Po kolejnych trzech błędnie wpisanych kodach blokada uaktywni się na kolejne

5 minut.

Wskaźnik baterii

Kiedy baterie się rozładują, po wprowadzeniu prawidłowego kodu wraz z zieloną diodą LED zapali

się również czerwona! W takim przypadku należy natychmiast wymienić wszystkie 4 baterie. 

KLUCZ AWARYJNY

Jeśli nie uda się otworzyć sejfu za pomocą kodu na klawiaturze (np. zapomniałeś kodu lub baterie

się wyczerpały), to wystarczy zdjąć plastikową okrągłą osłonę z lewej strony klawiatury. Znajduje

się tam dziurka od klucza. Włóż klucz awaryjny i obróć go o ćwierć obrotu w prawo. Następnie

drugą ręką obróć uchwyt zamykający o ćwierć obrotu w prawo i otwórz drzwi.
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżo-

ne.

Ważne wskazówki dotyczące baterii oraz ich utylizacji

Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobo-

wiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Akumulatory mają niższe napięcie wyjściowe niż baterie. Powoduje to, że niektóre urządze-

nia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie, z których wylewa się ciesz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowied-

nich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy  używać  zawsze  razem  baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.
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Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC7412 jest zgodny z następującymi aktualnymi wytyczny-

mi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebez-

piecznych  substancji  w sprzęcie  elektrycznym i  elektronicznym 2014/30/UE odnoszącej  się  do

kompatybilności elektromagnetycznej.
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