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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SEIF CU CHEIE 
Cod produs: 755003 

Versiune 02/12 

 

Domenii de utilizare 
Seiful se folosește pentru depozitarea obiectelor de valoare. 
El are o carcasă stabilă din tablă de oțel și poate fi fixat fie pe 
un perete, fie pe o suprafață stabilă. 
Respectați instrucțiunile de siguranță și toate celelalte 
informații prezentate în acest manual de utilizare. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 Seif 
 Două chei 
 4 șuruburi și 4 șaibe 
 Manual de utilizare  
 

Explicații simboluri 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informația prezentată este importantă, iar 
instrucțiunea trebuie respectată întocmai. 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba des-
pre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. 

 Feriți aparatul de căldură sau frig extrem, vibrații 
puternice sau stres mecanic prelungit. Feriți produsul de 
umiditate și umezeală. 

 Produsul nu este o jucărie și nu trebuie lăsat la îndemâna 
copiilor. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

  

Montarea 
Drept loc pentru montare alegeți o zonă în care seiful să nu 
fie direct vizibil sau ușor accesibil. Acest loc poate fi în 
spatele unei uși de dulap, în spatele cărților, dosarelor etc. 
Un loc ideal este și o zonă liberă între pereți; în fața ușii 
puteți de ex. atârna un tablou. 

Feriți seiful de umiditate sau umezeală. Nu montați 
seiful în spații umede sau subsoluri. 

Folosiți găurile din carcasa seifului puteți să-l montați fie pe 
un perete, fie pe podea, respectiv pe o altă suprafață stabilă. 
Pentru montare aveți nevoie de șuruburi și eventual dibluri. 
S-ar putea să fie nevoie și de adeziv special, dacă suprafața 
de instalare permite acest lucru.  
 

Utilizarea 
Introduceți cheia în broasca din partea frontală a seifului. 
Aveți grijă să orientați cheia în poziția corectă.  
Deschideți, respectiv închideți broasca seifului rotind cheia. 
Păstrați cheia într-un loc sigur, care nu este direct accesibil. 
Nu păstrați în niciun caz cheia seifului de ex. într-un dulăpior 
obișnuit pentru chei, în care se află și cheia de la ușă sau de 
la pivniță.  
 

Sfaturi și recomandări 
 Produsul este potrivit pentru depozitarea obiectelor de 

valoare, respectiv pentru protecția contra accesului 
neautorizat. 

 Protecția contra spargerii se obține datorită carcasei din 
tablă de oțel și a sistemului de închidere dublu al ușii. În 
acest fel este îngreunat accesul neautorizat la obiectele 
depozitate în seif.  

 Atunci când deschideți/închideți seiful aveți grijă să nu 
fiți urmărit de nicio persoană. 

 Deoarece ușa este groasă și are integrată broasca nu 
aveți la dispoziție întregul spațiu interior al seifului. 
Închideți ușa cu grijă fără să folosiți forța. În caz contrar 
puteți să dăunați obiectelor depozitate în seif.  

 

Întreținerea și curățarea 
 Produsul nu are nevoie de întreținere. 
 Feriți broasca seifului de praf, mizerie și umiditate. În caz 

contrar s-ar putea ca broasca să fie greu accesibilă. În 
acest caz puteți folosi câteva picături de ulei pulverizat. 

 Curățați ocazional seiful folosind o cârpă curată, moale și 
uscată. Nu folosiți în niciun caz soluții chimice agresive, 
căci acestea pot ataca carcasa (decolorări).  

 

Eliminarea deșeurilor 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu 
două linii în formă de X indică faptul că produsul 
face obiectul unei colectări separate, la un centru 
de colectare și reciclare a produselor electronice și 
nu împreună cu gunoiul menajer.  

 

Date tehnice 
Dimensiuni exterior: 200 x 310 x 200 mm (Î x l x A) 
   interior: 195 x 305 x 155 mm (Î x l x A) 
 Decupaj ușă 135 x 215 mm (Î x l) 
 Grosime perete  carcasă: 1,5 mm; ușă: 3 mm 
 Greutate 5,25 kg 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


