
 

08-07, dne 16.04. 2019 
CZ - Návod k použití sejfu RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD 
 
Veškerá schémata v tomto manuálu byla připravena dle EEN.  
Počet vnitřních polic a montážní balení se liší dle jednotlivých typů sejfů.  
Nastavení zámku je u všech typů stejné. 
Obsah balení u jednotlivých typů: 
RS.20.LCD 
1x ocelový sejf, 2x nouzové klíče, 4x AA baterie, 1x vnitřní plsť, 2x ocelové hmoždinky a šrouby 
RS.25.LCD 
1x ocelový sejf, 2x nouzové klíče, 4x AA baterie, 1x vnitřní police, 1x vnitřní plsť, 4x ocelové hmoždinky a šrouby 
RS.50.LCD  
1x ocelový sejf, 2x nouzové klíče, 4x AA baterie, 2x vnitřní police, 1x vnitřní plsť, 4x ocelové hmoždinky a šrouby 

První otevření sejfu 
Zasuňte plastový „L“ kolík (obr. A, č. 1) do otvoru na pravé spodní straně ovládání sejfu. Odklopí se Vám kryt zámku (obr. A, č. 2), 
který odstraňte a vsuňte nouzový klíč. Otočte klíčem (klíč držte v odemčené poloze) a poté otočte kolečkem (obr. A, č. 3) o cca 90 
stupňů po směru hodinových ručiček. 
Zámek je odjištěn a dvířka otevřena. Takto lze sejf otevřít vždy např. při zapomenutí kódu, vybití baterií, nefunkční elektronice 
zámku. 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte nouzový klíč v sejfu, uložte si jej na bezpečné místo! 

Umístění baterií 
Z vnitřní strany dveří odstraňte kryt baterií (posunutím směrem k pantům, obr. B, č. 8). 
Vložte 4ks AA baterií, na LCD displeji (obr. A, č. 4) se během několika vteřin zobrazí nápis „GOOD“. 
Vraťte zpět kryt na baterie. Poté je možné sejf používat. 

Pozn.: Pokud LCD displej (obr. A, č. 4) zobrazí nápis „LO-BAT“, znamená to, že jsou baterie vybité. Ihned baterie vyměňte. 

Nastavení uživatelského kódu 
Tovární nastavení je 123456. 
Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko „START“ (obr. A, č. 6). 
Na LCD displeji (obr. A, č. 4) se zobrazí „--------“. 
Zadejte Váš nový uživatelský kód z čísel (6-ti místný) na klávesnici (obr. A, č. 5) a stiskněte červené tlačítko „RESET“ (obr. B, č. 7) na 
zadní straně dvířek pro potvrzení.  
Na LCD displeji (obr. A, č. 4) se zobrazí nápis „USER-IN“. Tím je potvrzeno správné nastavení kódu (ve stejný čas je starý kód zrušen). 

Nastavení Master kódu 
Sejf je vybaven funkcí „Master kódu“. 
Master kód je možno použít jako druhý uživatelský kód. 
Tovární nastavení je 888888. 
Otevřete dvířka a stiskněte červené tlačítko „RESET“ (obr. B, č. 7) na zadní straně dvířek. 
Na LCD displeji (obr. A, č. 4) se zobrazí „--------“. 
Stiskněte tlačítko „START“ (obr. A, č. 6) a poté zadejte Váš nový Master kód z čísel (6-ti místný) na klávesnici (obr. A, č. 5). 
Na LCD displeji (obr. A, č. 4) se zobrazí nápis „SUPER-IN“. Tím je potvrzeno správné nastavení kódu (ve stejný čas je starý kód 
zrušen).  

Otevření dveří pomocí uživatelského/Master kódu 
Stiskněte tlačítko „START“ (obr. A, č. 6), na LCD displeji (obr. A, č. 4) se zobrazí „--------“. 
Zadejte uživatelský/Master kód (každé stlačení klávesy je doprovázeno pípnutím), na LCD displeji (obr. A, č. 4) se zobrazí nápis 
„OPEN“. 
Během 5-ti sekund otočte kolečkem (obr. A, č. 3) po směru hodinových ručiček a otevřete dveře. 
Po zadání nesprávneho kódu na klávesnici (obr. A, č.5) se na LCD displeji (obr. A, č. 4) zobrazí nápis „ERROR". 

UPOZORNĚNÍ: Pokud zadáte třikrát za sebou špatný kód, na LCD displeji se spustí odpočet, uzamykací systém s klávesnice se 
zablokují a aktivuje se varovný akustický signál na tři minuty. 

Zavření sejfu 
Zavřete dveře a otočte kolečkem (obr. A, č. 3) v protisměru hodinových ručiček. Elektronický mechanismus uzamkne dveře.  

Montážní metoda (beton, cihla) 
Umístěte sejf na místo, kde s ním není snadné pohybovat.  
Otevřete sejf a jako vrtací šablonu použijte otvory pro ukotvení šroubů. 
Vyvrtejte otvory pro rozpínací šrouby na správném místě, vrtákem o ⌀ 9 mm.  
Použijte rozpínací šrouby (obr. C) pro upevnění sejfu na zeď. 

 

 
Otvory pro ukotvení sejfů u jednotlivých tipů: 
RS.20.LCD      RS.25.LCD, RS.50.LCD 
2x otvor do podlahy, 2x otvor do zdi    4x otvor do podlahy, 4x otvor do zdi 

UPOZORNĚNÍ: Na jinou zeď než cihlovou nebo betonovou, použijte šrouby a hmoždinky vhodné do Vámi vybrané zdi nebo podlahy. 
 

08-07, dňa 16.04. 2019 
 SK - Návod na použitie sejfu RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD 
  
Všetky schémy v tomto manuáli boli pripravené podľa EEN.  
Počet vnútorných políc a montážne balenia sa odlišujú podľa jednotlivých typov sejfov. 
Nastavenie zámku je pri všetkých typoch rovnaké. 
Obsah balenia pri jednotlivých typoch: 
RS.20.LCD 
1x oceľový sejf, 2x núdzové kľúče, 4x AA batérie, 1x vnútorná plsť, 2x oceľové hmoždinky a skrutky 
RS.25.LCD 
1x oceľový sejf, 2x núdzové kľúče, 4x AA batérie, 1x vnútorné police, 1x vnútorná plsť, 4x oceľové hmoždinky a skrutky 
RS.50.LCD 
1x oceľový sejf, 2x núdzové kľúče, 4x AA batérie, 2x vnútorné police, 1x vnútorná plsť, 4x oceľové hmoždinky a skrutky 
Prvé otvorenie sejfu 
Zasuňte plastový "L" kolík (obr. A, č. 1) do otvoru na pravej spodnej strane ovládania sejfu. Odklopí sa Vám kryt zámku (obr. A, č. 2), 
ktorý odstráňte a vsuňte núdzový kľúč. Otočte kľúčom (kľúč držte v odomknutej polohe) a potom otočte kolieskom (obr. A, č. 3) o 
cca 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. 
Zámok je odistený a dvierka otvorené. Takto je možné sejf otvoriť vždy napr. pri zabudnutí kódu, vybití batérií, nefunkčnej 
elektronike zámku. 
UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte núdzový kľúč v sejfe, uložte si ho na bezpečné miesto! 
Umiestnenie batérií 
Z vnútornej strany dverí odstráňte kryt batérií (posunutím smerom k pántom, obr. B, č. 8).  
Vložte 4ks AA batérií, na LCD displeji (obr. A, č. 4) sa počas niekoľkých sekúnd zobrazí nápis "GOOD". 
Vráťte späť kryt na batérie. Potom je možné sejf používať. 
Pozn.: Ak LCD displej (obr. A, č. 4) zobrazí nápis "LO-BAT", znamená to, že batérie sú vybité. Ihneď batérie vymeňte. 
Nastavenie používateľského kódu 
Továrenské nastavenie je 123456. 
Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo "START" (obr. A, č. 6). 
Na LCD displeji (obr. A, č. 4) sa zobrazí "--------". 
Zadajte Váš nový používateľský kód z čísel (6-miestny) na klávesnici (obr. A, č. 5) a stlačte červené tlačidlo "RESET" (obr. B, č. 7) na 
zadnej strane dvierok pre potvrdenie.  
Na LCD displeji (obr. A, č. 4) sa zobrazí nápis "USER-IN". Tým je potvrdené správne nastavenie kódu (v rovnakom čase je starý kód 
zrušený). 
Nastavenie Master kódu 
Sejf je vybavený funkciou "Master kódu". 
Master kód je možné použiť ako druhý používateľský kód. 
Továrenské nastavenie je 888888.  
Otvorte dvierka a stlačte červené tlačidlo "RESET" (obr. B, č. 7) na zadnej strane dvierok. 
Na LCD displeji (obr. A, č. 4) sa zobrazí "--------". 
Stlačte tlačidlo "START" (obr. A, č. 6) a potom zadajte Váš nový Master kód z čísel (6-miestny) na klávesnici (obr. A, č. 5).  
Na LCD displeji (obr. A, č. 4) sa zobrazí nápis "SUPER-IN". Tým je potvrdené správne nastavenie kódu (v rovnakom čase je starý kód 
zrušený). 
Otvorenie dverí pomocou používateľského/Master kódu 
Stlačte tlačidlo "START" (obr. A, č. 6), na LCD displeji (obr. A, č. 4) sa zobrazí "--------". 
Zadajte používateľský/Master kód (každé stlačenie klávesy je sprevádzané pípnutím) , na LCD displeji (obr. A, č. 4) sa zobrazí nápis 
"OPEN".  
Počas 5-tich sekúnd otočte kolieskom (obr. A, č. 3) v smere hodinových ručičiek a otvorte dvere. 
Po zadaní nesprávneho kódu na klávesnici (obr. A, č.5) sa na LCD displeji (obr. A, č. 4) zobrazí nápis "ERROR". 
UPOZORNENIE: Ak zadáte trikrát za sebou zlý kód, na LCD displeji sa spustí odpočet, uzamykací systém s klávesnica sa zablokujú a 
aktivuje sa varovný akustický signál na tri minúty. 
Zatvorenie sejfu 
Zatvorte dvere a otočte kolieskom (obr. A, č. 3) v protismere hodinových ručičiek. Elektronický mechanizmus uzamkne dvere. 

 
Montážna metóda (betón, tehla) 
Umiestnite sejf na miesto, kde s ním nie je ľahké pohybovať. 
Otvorte sejf a ako vŕtaciu šablónu použite otvory na ukotvenie skrutiek.  
Vyvŕtajte otvory pre rozpínacie skrutky na správnom mieste, vrtákom s ⌀ 9 mm .  
Použite rozpínacie skrutky (obr. C) pre upevnenie sejfu na stenu. 
  
Otvory na ukotvenie sejfov pri jednotlivých typoch: 
RS.20.LCD                                                                                                              RS.25.LCD, RS.50.LCD 
2x otvor do podlahy, 2x otvor do steny                                                           4x otvor do podlahy, 4x otvor do steny 
UPOZORNENIE: Na inú stenu ako tehlovú alebo betónovú, použite skrutky a hmoždinky vhodné do Vami vybranej steny alebo 
podlahy. 
 

08-07, am 16.04. 2019 
DE – Gebrauchsanleitung der Safes RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD 
 
Sämtliche Schemata in diesem Manual wurden gemäß EEN vorbereitet.  
Die Anzahl der Innenböden und der Montagepackung unterscheidet sich gemäß den einzelnen Safe-Typen. 
Die Einstellung des Schlosses ist bei allen Typen gleich. 
 
Packungsinhalt bei den einzelnen Typen: 
RS.20.LCD 
1x Stahlsafe, 2x Notschlüssel, 4x AA-Batterie, 1x Innenfilz, 2x Stahldübel und Schrauben 
RS.25.LCD 
1x Stahlsafe, 2x Notschlüssel, 4x AA-Batterie, 1x Innenablageboden, 1x Innenfilz, 4x Stahldübel und Schrauben 
RS.50.LCD  
1x Stahlsafe, 2x Notschlüssel, 4x AA-Batterie, 2x Innenablageboden, 1x Innenfilz, 4x Stahldübel und Schrauben 

Erstes Öffnen des Safes 
Stecken Sie den Kunststoff-„L“-Stift (Abb. A, Nr. 1) in die Öffnung an der rechten unteren Seite der Bedienung des Safes. Die 
Schlossabdeckung klappt hoch (Abb. A, Nr. 2), beseitigen Sie diese und stecken Sie den Notschlüssel ein. Drehen Sie den Schlüssel 
(halten Sie den Schlüssel in aufgeschlossener Position) und drehen Sie das Rad (Abb. A, Nr. 3) dann um ca. 90 Grad im 
Uhrzeigersinn. Das Schloss ist entsichert und die Tür geöffnet. Auf diese Weise kann der Safe immer geöffnet werden, z.B. bei 
vergessenem Code, entladenen Batterien, nicht funktionierendem elektronischen Schloss. 

HINWEIS: Lassen Sie niemals den Notschlüssel im Safe, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf! 

Platzierung der Batterien 
Entfernen Sie an der Innenseite der Tür die Batterieabdeckung (durch Verschieben in Richtung der Scharniere, Abb. B, Nr. 8). 
Legen Sie 4 Stk. AA-Batterien ein, auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) erscheint innerhalb von ein paar Sekunden die Aufschrift 
„GOOD“. 
Geben Sie die Batterieabdeckung zurück. Danach können Sie den Safe nutzen. 

Anm.: Wenn auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) die Aufschrift „LO-BAT“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterien entladen 
sind. Tauschen Sie die Batterien sofort. 

Einstellen des Nutzercodes 
Die Werkseinstellung ist 123456. 
Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Taste „START“ (Abb. A, Nr. 6). 
Auf dem LCD -Display (Abb. A, Nr. 4) erscheint „--------“. 
Geben Sie den neuen Nutzercode aus Ziffern (6-stellig) auf der Tastatur (Abb. A, Nr. 5) ein und drücken Sie die rote Taste „RESET“ 
(Abb. B, Nr. 7) an der Rückseite der Tür zur Bestätigung.  
Auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) erscheint die Aufschrift „USER-IN“. Dadurch wird die richtige Einstellung des Codes 
bestätigt (gleichzeitig wird der alte Code gelöscht). 

Einstellen des Mastercodes 
Der Safe ist mit der Funktion „Mastercode“ ausgestattet. 
Der Mastercode kann als zweiter Nutzercode verwendet werden. 
Die Werkseinstellung ist 888888. 
Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Taste „RESET“ (Abb. B, Nr. 7) an der Rückseite der Tür. 
Auf dem LCD -Display (Abb. A, Nr. 4) erscheint „--------“. 
Drücken Sie die Taste „START“ (Abb. A, Nr. 6) und geben Sie danach Ihren neuen Mastercode auf Ziffern (6-stellig) auf der 
Tastatur ein (Abb. A, Nr. 5). 
Auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) erscheint die Aufschrift „SUPER-IN“. Dadurch wird die richtige Einstellung des Codes 
bestätigt (gleichzeitig wird der alte Code gelöscht).  

 
Öffnen der Tür mit Hilfe des Nutzercodes/Mastercodes 
Drücken Sie die Taste „START“ (Abb. A, Nr. 6), auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) erscheint „--------“. 
Geben Sie den Nutzer-/Mastercode ein (jedes Drücken der Tastatur wird mit einem Piepen bestätigt), auf dem LCD-Display (Abb. A, 
Nr. 4) erscheint die Aufschrift „OPEN“. 
Drehen Sie das Rad (Abb. A, Nr. 3) innerhalb von 5 Sekunden in Richtung des Uhrzeigersinns und öffnen Sie die Tür. 
Nach Eingabe eines falschen Codes auf der Tastatur (Abb. A, Nr.5) erscheint auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) die Aufschrift 
„ERROR". 

HINWEIS Wenn Sie drei Mal hintereinander einen falschen Code eingeben, wird auf dem LCD-Display ein Countdown gestartet, das 
Verschlusssystem mit der Tastatur blockiert und es wird für drei Minuten ein akustisches Warnsignal aktiviert. 

Schließen des Safes 
Schließen Sie die Tür und drehen Sie das Rad (Abb. A, Nr. 3) gegen den Uhrzeigersinn. Der elektronische Mechanismus verschließt 
die Tür.  

Montagemethode (Beton, Ziegel) 
Platzieren Sie den Safe an einer Stelle, an dem man sich mit diesem nicht einfach bewegen kann.  
Öffnen Sie den Safe und benutzen Sie für das Verankern der Schrauben die Öffnungen als Bohrschablone. 
Bohren Sie an der richtigen Stelle Öffnungen für Spannschrauben, mit einem Bohrer mit ø 9mm.  
Verwenden Sie Spannschrauben (Abb. C) für das Befestigen des Safes an der Wand. 

 

Öffnungen für das Verankerung der Safes bei den einzelnen Typen: 
RS.20.LCD      RS.25.LCD, RS.50.LCD 
2x Öffnungen für den Boden, 2x Öffnungen für die Wand  4x Öffnungen für den Boden, 4x Öffnungen für die Wand 

HINWEIS: Verwenden Sie für eine andere Wand als eine Ziegel- oder Betonwand Schrauben und Dübel, die für die von Ihnen 
gewählte Wand oder den gewählten Boden geeignet sind.  
 

08-07, dnia 16 kwietnia 2019 r. 
PL – Instrukcja użytkowania sejfu RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD 
 
Wszystkie schematy w tym podręczniku użytkownika zostały przygotowane zgodnie z EEN.  
Liczba półek wewnętrznych oraz pakiet montażowy różni się w zależności od rodzajów sejfów.  
Ustawienie zamka jest dla wszystkich typów identyczne. 
Zawartość opakowania dla każdego typu: 
RS.20.LCD 
1x sejf stalowy, 2x klucze awaryjne, 4x baterie AA, 1x filc wewnętrzny, 2x kołki stalowe i śruby 
RS.25.LCD 
1x sejf stalowy, 2x klucze awaryjne, 4x baterie AA, 1x półka wewnętrzna, 1x filc wewnętrzny, 4x kołki stalowe i śruby 
RS.50.LCD  
1x sejf stalowy, 2x klucze awaryjne, 4x baterie AA, 2x półki wewnętrzne, 1x filc wewnętrzny, 4x kołki stalowe i śruby 

Pierwsze otwarcie sejfu 
Zasuń plastikowy kołek „L“ (rys. A, nr 1) do otworu w prawej dolnej części sejfu, żeby uchylić pokrywę ochronną zamka (rys. A, nr 2), 
którą należy zdjąć. Następnie  włóż klucz awaryjny. Przekręć kluczem (klucz trzymaj w pozycji odblokowanej), a potem przekręć 
pokrętłem (rys. A, nr 3) o ok. 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara. 
Zamek jest odblokowany, a drzwiczki otwarte. W ten sposób można sejf otworzyć zawsze, np. w przypadku, że zapomnisz kod, 
rozładują się baterie, nie działa elektronika zamka. 

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj klucza awaryjnego w sejfie, przechowuj go w bezpiecznym miejscu!  

Umieszczenie baterii 
Z wewnętrznej strony drzwi zdejm pokrywę baterii (posuwając ją w kierunku zawiasów, rys. B, nr 8). 
Włóż 4 baterie AA, na wyświetlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi się w ciągu kilku sekund napis „GOOD“. 
Następnie załóż z powrotem pokrywę na baterie. Sejf jest aktywny i można go zacząć używać. 

Uwaga: Jeśli wyświetlacz LCD (rys. A, nr 4) wyświetli napis „LO-BAT“, oznacza to, że baterie są rozładowane. Należy natychmiast 
baterie wymienić. 

Ustawienia kodu użytkownika 
Ustawienie fabryczne to 123456. 
Otwórz drzwiczki i naciśnij przycisk „START“ (rys. A, nr 6). 
Na wyświetlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi się „--------“. 
Na klawiaturze (rys. A, nr 5) wprowadź nowy cyfrowy kod użytkownika (6-cyfrowy) i naciśnij czerwony przycisk „RESET“ (rys. B, nr 7) 
na tylnej stronie drzwiczek, aby potwierdzić.  



 
Na wyświetlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi się napis „USER-IN“. W ten sposób zostanie potwierdzone właściwe ustawienie kodu 
(jednocześnie zostanie anulowany stary kod). 

Ustawienia kodu Master 
Sejf posiada funkcję kodu „Master“. 
Kod Master można stosować jako drugi kod użytkownika. 
Ustawienie fabryczne to 888888. 
Otwórz drzwiczki i naciśnij czerwony przycisk „RESET“ (rys. B, nr 7) na tylnej stronie drzwiczek. 
Na wyświetlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi się „--------“. 
Naciśnij przycisk „START“ (rys. A, nr 6), a następnie wprowadź nowy cyfrowy kod Master (6-cyfrowy) na klawiaturze (rys. A, nr 5).  
Na wyświetlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi się napis „SUPER-IN“. W ten sposób zostanie potwierdzone właściwe ustawienie kodu 
(jednocześnie zostanie anulowany stary kod). 

Otwieranie drzwi za pomocą kodu użytkownika/kodu Master 
Naciśnij przycisk „START“ (rys. A, nr 6), na wyświetlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi się „--------“. 
Wprowadź kod użytkownika/kod Master (każdemu naciśnięciu przycisku towarzyszy sygnał dźwiękowy), na wyświetlaczu LCD (rys. 
A, nr 4) pojawi się napis „OPEN“. 
W ciągu 5 sekund przekręć pokrętłem (rys. A, nr 3) w kierunku ruchu wskazówek zegara i otwórz drzwi. 
Po wprowadzeniu niewłaściwego kodu na klawiaturze (rys. A,  nr 5), na wyświetlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi się napis „ERROR". 

OSTRZEŻENIE: Po trzykrotnym z rzędu wprowadzeniu niewłaściwego kodu, na wyświetlaczu LCD rozpocznie się odliczanie,  
mechanizm zamykający z klawiaturą zostanie zablokowany i spowoduje wyemitowanie  ostrzegawczego sygnału dźwiękowego na 
trzy minuty.  

Zamknięcie sejfu 
Zamknij drzwi i przekręć pokrętło (rys. A, nr 3) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Mechanizm elektroniczny zablokuje drzwi.  

Metoda montażu (beton, cegła) 
Umieść sejf w miejscu, gdzie manipulacja z nim nie będzie łatwa.  
Otwórz sejf i jako szablon do wiercenia użyj otworów do mocowania śrub. 
Wywierć otwory do śrub rozprężnych we właściwym miejscu, używając wiertła o ⌀ 9 mm.  
Użyj kołków rozporowych (rys. C), aby przymocować sejf do ściany. 

 

Otwory do mocowania sejfów poszczególnych typów: 
RS.20.LCD      RS.25.LCD, RS.50.LCD 
2x otwór do podłogi, 2x otwór do ściany   4x otwór do podłogi, 4x otwór do ściany 
 

OSTRZEŻENIE: W przypadku innej ściany niż z cegły lub betonu, użyj śrub i kołków odpowiednich dla wybranej ściany lub podłogi. 

 
08-07, kelt 2019.04.16. 
HU - Használati útmutató RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD típusú páncélszekrényhez 
 
A kézikönyv valamennyi tervlapja az EEN szerint készült.  
A belső polcok száma és a szerelési csomagolás a széf típusa szerint változik.     
A zár beállítása minden típusnál azonos. 
A  csomagolás tartalma: 
RS.20.LCD 
1x páncélszekrény, 2x vészhelyzeti kulcs, 4x AA battéria, 1x belső filc, 2x acél dűbel és csavar   
RS.25.LCD 
1x páncélszekrény, 2x vészhelyzeti kulcs, 4x AA battéria, 1x belső polc, 1x belső filc, 4x acél dűbel és csavar   
RS.50.LCD  
1x páncélszekrény, 2x vészhelyzeti kulcs, 4x AA battéria, 2x belső polc, 1x belső filc, 4x acél dűbel és csavar   

A páncélszekrény első kinyitása 
Helyezze be a műanyag "L" rudacskát (A ábra, 1. sz.) a széf jobb alsó részén levő vezérlési nyílásába. A zárófedél kinyílik (A ábra, 2. 
sz.), távolítsa el, majd helyezze be a vészhelyzeti kulcsot. Fordítsa el a kulcsot (a kulcsot tartsa nyitó helyzetben), majd fordítsa el a 
forgatógombot (A ábra, 3. sz.) kb. 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban.     
A zár kibiztosítva, és az ajtó nyitva van. Ily módon a széf mindig kinyitható, például ha elfelejti a kódot, ha kimerülnek az elemek, 
vagy ha nem működik a zár elektronikája. 

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja a vészhelyzeti kulcsot és a külső áramforrást a széfben, tartsa biztonságos helyen! 

Az akkumulátorok behelyezése  
Távolítsa el az akkumulátor védőfedelét az ajtó belső oldalán (az ajtópántok felé tolva, B ábra, 8. sz.). 
Helyezze be a 4 db AA elemet, az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz.) másodperceken belül megjelenik a "GOOD" felirat.. 

 
Helyezze vissza az akkumulátorok védőfedelét, és a széf használatra kész.   

Megj.: Ha az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz) "LO-BAT" felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy az elemek kimerültek. Az elemeket azonnal 
cserélje ki.        

Felhasználói kód beállítása 
A gyári beállítás: 123456. 
Nyissa ki a szejf ajtaját és nyomja meg a „START“ nyomógombot (A ábra, 6. sz.). 
Az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz.) megjelenik: „--------“. 
A billentyűzet segítségével írja be az új 6-jegyű felhasználói kódját (A ábra, 5. sz.) és igazolja a piros „RESET“ nyomógomb 
lenyomásával (B ábra, 7. sz.) aj ajtó belső oldalán.      
Az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz.) "USER-IN" felirat a meg.  Ez igazolja a felhasználói kód helyes beállítását (a régi kód ezáltal törlődik).      

A Master kód beállítása 
A széf „Master Code” funkcióval van ellátva. 
A mester kód használható második felhasználói kódként. 
A gyári beállítás 888888.  
Nyissa ki a széf ajtaját, és nyomja meg a piros „RESET“ nyomógombot (B ábra, . sz.7) az ajtó belső oldalán. 
Az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz.) "--------" jelenik meg. 
Nyomja meg a "START" nyomógombot (A ábra, 6. sz.), majd adja meg az új Master kódot a billentyűzeten lévő számokból (6 
számjegy) (A ábra, 5. sz.).    
Az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz.) "SUPER-IN" felirat jelenik meg.  Ez nyugtázza a Master kód helyes beállítását (a régi kód egyidejűleg 
törlődik).  

Az ajtó nyitása felhasználói/Master kód segítségével  
Nyomja meg a „START“ nyomógombot (A ábra, 6.sz.), az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz.) "--------" jelenik meg.       
Adja meg a felhasználói kódot (minden egyes gombnyomással egy sípszó hallatszik), az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz.) az "OPEN" felirat 
jelenik meg.   
5 másodpercen belül fordítsa el a forgatógombot (A ábra, 3. sz.) az óramutató járásával megegyező irányban, majd nyissa ki a széf 
ajtaját.       
Helytelen kód megadása után az LCD kijelzőn (A ábra, 4. sz.) "ERROR" felirat jelenik meg.     

VIGYÁZAT! Ha háromszor egymás után hibás kódot ad meg, az LCD kijelzőn visszaszámlálás kezdődik, a billentyűzár zárolva van, és 
egy három perces hangjelzés aktiválódik.  

 A széf bezárása 

Csukja be az ajtót és fordítsa el a forgatógombot (A ábra, 3. sz.) az óramutató járásával ellentétes irányban. Az elektronikus 
szerkezet lezárja az ajtót.     

Szerelés módja (beton, tégla)    
Helyezze a széfet olyan helyre, ahol nem könnyű elmozdítani.       
Nyissa ki a széfet, és a csavarlyukakon keresztül jelölje be a horgonycsavarok helyét.     
9 mm-es fúrófúróval fúrja ki a megfelelő helyekre a terpesztő csavarok lyukát.     
A széf falra erősítéséhez használja a terpeszcsavarokat (C ábra).         

 

Az egyes széf-tipusok rögzítő lyukai: 
RS.20.LCD      RS.25.LCD, RS.50.LCD 
2x lyuk a padlózatban, 2x lyuk a falban    4x lyuk a padlózatban, 4x lyuk a falban 

FIGYELMEZTETÉS: Ha a széfet nem tégla- vagy beton falra rögzíti, használjon a fal, illetve az alapzat anyagának megfelelő terpesztő 
csavarokat.     
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1. Plastový „L“ kolík / plastový „L" kolík / Kunststoff-„L“-Stift / plastikowy kołek „L“ / „L“ alakú csapszeget 
2. Ochranný kryt zámku / Ochranný kryt zámku / Schutzabdeckung des Schlosses / Pokrywa ochronna zamka / Zár védőfedél 
3. Kolečko / Koliesko / Rädchen / Pokrętło / Kerék 
4. LCD displej / LCD displej / LCD-Display / Wyświetlacz LCD / LCD kijelző 
5. Klávesnice / Klávesnica / Tastatur / Klawiatura / Billentyűzet 
6. Tlačítko Start / Tlačidlo Start / Startknopf / Przycisk Start / „Start” nyomógomb 
7. Tlačítko „reset“ / Tlačidlo „reset“ / Knopf „reset“ / Przycisk „reset“ / Nyomógomb „reset” 
8. Kryt na baterie / Kryt na batérie / Batterieabdeckung / Pokrywa baterii / Elemek helyének fedele 
9. Závory / Závory / Verriegelungen / Rygle/ Zárak 

 


