
Instrukcija TECHNOMAX seifams su elektronine spyna 
1. Galimybės 

a. Didelio galingumo mikroprocesorius 
b. ALKALINE elementų vidinis laikymas 
c. 12 mygtukų membraninė klaviatūra; 4 LED lemputės ir išorinis kontaktas nusėdus elementams 
d. „ON“ mygtukas spynos aktyvavimui 
e. „Enter“ mygtukas kodo patvirtinimui 
f. Vidinis programavimo mygtukas naujo kodo sukūrimui 
g. Du asmeniniai kodai, kurie gali būti nustatyti 
h. Kodas gali būti nustatytas: minimum 6 – maximum 10 skaitmenų. 

2. Pristatymas 
a. Visi seifai turi gamyklinį „1 1 1 1 1 1” kodą. 
b. Seifas gali būti naudojamas dviem kodais. 

3. Pirmas panaudojimas 
a. Elementai – Atsukite elementų dėžutės skyriaus varžtelį ir sudėkite elementus. Naudokite tik ALKALINE 

elementus 
b. Saugumo bloko pašalinimas – išsukite varžtą, kuris yra pažymėtas geltonu žymekliu. Šis varžtas turi 

būti pašalintas ir daugiau neįsukamas 
c. Išbandykite, ar veikia seifas su gamykliniu kodu – “1 1 1 1 1 1” (atidarius duris ir išskleidus kaiščius): 

i. Spauskite “ON”, suveskite kodą ir paspauskite „Enter“. Žalia „OK“ LED lemputė turėtų 
užsidegti. 

ii. Pasukite rankenėlę per penkias sekundes ir atidarykite seifą. 
4. Asmeninio kodo įvedimas 

a. Su atidarytomis durimis ir išskleistais kaiščiais, paspauskite „ON“, po to „Programming“ mygtuką seifo 
viduje. Užsidegs „Code“ lemputė maždaug 10 sekundžių. 

b. Šiame laiko intervale surinkite naują kodą (nuo 6 iki 10 skaitmenų) ir paspauskite „Enter“. 
c. Dar kartą suveskite kodą ir patvirtinkite jį su „Enter“. 

i. Jei nenorite suprogramuoti antro kodo, palaukite kelias sekundes ir pasigirs garso signalas, 
simbolizuojantis sėkmingą kodo programavimą. 

ii. Jei norite suprogramuoti antrą kodą, turite tęsti šią procedūrą. 
d. Paspauskite „Programming mygtuką. 
e. Suveskite antrą kodą ir paspauskite „Enter“. 
f. Pakartokite ir patvirtinkite antrą kodą su „Enter“. 

i. Pasigirs garsinis signalas, simbolizuojantis sėkmingą programavimo pabaigą. 
ii. Norint aktyvuoti/pakeisti antrą kodą visuomet reikia suprogramuoti pirmąjį. 

5. Kodų ištrynimas 
a. Galima ištrinti visus kodus, paspaudus „Programming“ mygtuką ir „ON“ mygtuką penkias sekundes. 
b. Pirmasis kodas bus „1 1 1 1 1 1” ir antrasis bus ištrintas. 

6. Seifo atidarymas 
a. Paspauskite „ON“ 
b. Surinkite kodą ir paspauskite „Enter“. Pasukite rankenėlę per penkias sekundes. 

7. Signalas, nurodantis, kad tuoj išsikraus elementai 
a. Kai elementai baigia išsikrauti, Jūs apie tai būsite įspėti atidarymo momentu, kuomet užsidegs 

„Battery“ LED lemputė. Pakeiskite elementus naujais. 
8. Avarinis atidarymas nusėdus elementams 

a. Visiškai nusėdus elementams, Jums reikės naujo 9V LR61 ALKALINE elemento (kronos) 
b. Stipriai prispauskite elemento kontaktus prie išorinių seifo kontaktų („-„ ženklą prie didesnio kontakto, 

„+“ prie mažesniojo) 
c. Paspauskite „ON“ ir surinkite savo kodą. 
d. Paspauskite „Enter“ ir pasukite rankenėlę. 


