2. Montaż, użytkowanie. Ustawienie zamka szyfrowego.
→ Zamontuj sejf na ścianie w pożądanym miejscu. Upewnij się, że bezpośrednio w miejscu montażu nie
przebiegają instalacje elektryczne oraz sanitarne!
→ Przygotuj wiertarkę oraz odpowiednie wiertła i wykonaj 4 otwory montażowe.
→ Umieść kołki montażowe (w zestawie) w otworach i przykręć do nich sejf.
→ Po prawidłowym zamontowaniu sejfu, możesz przystąpić do konfiguracji zamka szyfrowego
USTAWIENIE ZAMKA SZYFROWEGO (na przykładzie 9-8-7-6):
→ Domyślnie ustawionym kodem jest 0-0-0-0
→ Otwórz sejf wciskając (do dołu) czarny przycisk zamka.
→ Po otwarciu sejfu przesuń przycisk RESET w pozycję LEWO-DÓŁ mocno przeciągając palcem!
→ Ustaw pożądaną kombinację cyfr (9-8-7-6). Następnie przesuń przycisk RESET w domyślną pozycję (na
powrót w PRAWO) i zamknij sejf. Szyfr został ustawiony i nie będzie się dało otworzyć sejfu innym kodem!
→ Aby ponownie zmienić kod - otwórz sejf i przesuń przycisk RESET w pozycję LEWO-DÓŁ. Można wykonywać
tę czynność nieskończoną ilość razy!

SEJF NA KLUCZE Z ZAMKIEM SZYFROWYM
MODEL: AG613A
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Solidny, kompaktowy sejf na klucze zabezpieczony 4-cyfrowym kodem. Pozwoli bezpiecznie przechowywać
wszystkie potrzebne w naszym gospodarstwie domowym klucze i zapewnić dostęp do nich tylko dla powołanych
do tego osób! Potrzebujesz wyjechać, a musisz zostawić pod opieką sąsiada swoje zwierzęta albo wpuścić do
domu majstra? To doskonały i co najważniejsze bezpieczny sposób na przechowanie naszych kluczy i
udostępnienie ich zaufanym osobom. Programowalny zamek szyfrowy na 4-cyfrowy kod bardzo łatwo ustawić, a
sam kod łatwo jest zapamiętać i przekazać komu trzeba. Sejf posiada oczywiście możliwość późniejszej zmiany
kodu. Nie musisz już dorabiać mnóstwa kopii klucza do domu dla wszystkich członków rodziny, wystarczy
schować klucz w sejfie i przekazać kod domownikom! Wykonanie z solidnej i wysokiej jakości stali zapewni
długie użytkowanie i należyte bezpieczeństwo przechowywanych tam kluczy. Poczuj się bezpieczniej z naszym
produktem!
Od dziś nikt nie powołany nie będzie miał dostępu do Twoich kluczy!
Cechy produktu:
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
• Wykonany z wysokiej jakości, mocnej stali.
• Zamek szyfrowy z kombinacją 4 cyfr pozwoli bezpiecznie przechowywać klucze do domu!
• Możliwość wielokrotnej zmiany kodu dzięki fabrycznej kombinacji 0000
• Nie musisz już dorabiać mnóstwa kopii klucza do domu. Wystarczy przekazać kod wszystkim domownikom i
osobom zaufanym!
• Posiada specjalny magnes który przytrzymuje klucze wewnątrz sejfu.
• 4 otwory i kotwy montażowe pozwalają bardzo mocno i na trwałe przytwierdzić go do ściany! Nie musisz
obawiać się zerwania sejfu!
Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiał: stal
4-cyfrowy zamek szyfrowy
Maksymalna długość chowanego klucza: 11,5 cm
Wysokość: 12 cm
Szerokość: 8,7 cm
Grubość: 4 cm
Wymiary wnętrza: 9,0 cm x 6,0 cm x 2,8 cm
Waga: 0,75 kg

UWAGA: Ustaw taką kombinację cyfr, która będzie łatwa do zapamiętana dla Ciebie i trudna do
odgadnięcia dla osób postronnych!
3. Uwagi i środki ostrożności
•
UWAGA: Przed montażem sejfu na ścianie, upewnij się, że bezpośrednio w miejscu montażu nie
przebiegają instalacje elektryczne oraz sanitarne!
•
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
•
Nie rzucaj urządzeniem ani nie wrzucaj go do wody!
IMPORTER: APTEL Sp.J., http://www.aptel.pl

