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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SEIF ELECTRONIC CU CHEIE 20 
Cod produs: 755004 

Versiune 02/12 
 
Domenii de utilizare 
Seiful electronic serveşte pentru depozitarea bunurilor de 
valoare. El are o carcasă stabilă din tablă de oţel şi poate fi 
fixat pe un perete sau pe o suprafaţă stabilă.  
Seiful electronic funcţionează cu 4 baterii tip AA. Seiful 
electronic poate fi deschis chiar şi atunci când bateriile sunt 
descărcate folosind cheile incluse în colet. 
Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă şi informaţiile 
incluse în acest manual de utilizare.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi 
europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile produ-
sului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producă-
torului. Toate drepturile rezervate.  
 
Conţinut colet 
• Seif electronic 
• Două chei 
• 4 şuruburi şi 4 şaibe 

 
Explicaţii simboluri 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică 
faptul că informaţia prezentată este importantă, 
iar instrucţiunea trebuie respectată întocmai. 

Simbolul „mână” apare atunci când este vorba 
despre sfaturi sau indicaţii importante în 
manevrare.  

 
Instrucţiuni de siguranţă 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau 
umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă 
prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanţie!  
• Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 

permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului.  

• Produsul poate fi montat şi utilizat numai în spaţii 
interioare uscate şi închise. 

• Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. 

• Produsul nu are voie să devină umed sau ud.  
• Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 

lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni 
periculoase pentru copii. 

 

Instrucţiuni de siguranţă privind bateriile 
• Ţineţi bateriile departe de mâinile copiilor.  
• Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, căci există pericolul să 

fie înghiţite de către copii sau animale domestice. Dacă 
se întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 

• Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când 
manevraţi aceste baterii.  

• Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 

• Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Pericol de 
explozie! 

• Schimbaţi toate bateriile deodată. Dacă amestecaţi 
bateriile vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna 
aparatului.  

 

Din motive legate de siguranţă şi autonomie folosiţi 
numai baterii alcaline, iar nu acumulatoare 
reîncărcabile.  

 
Montarea 
Pentru montarea seifului electronic alegeţi un loc la care nu 
se poate ajunge uşor sau în care seiful nu este vizibil. Acest 
loc poate fi de ex. în spatele unei uşi de dulap sau în spatele 
cărţilor etc. Soluţia ideală ar fi montarea într-un perete 
aparent; în faţa uşii seifului puteţi atârna de ex. un tablou.  
 

Feriţi seiful electronic de umiditate şi umezeală. Nu 
montaţi seiful electronic în spaţii umede sau pivniţe. 

 

Folosind orificiile din carcasă seiful electronic poate fi 
montat pe un perete, pe podea sau pe o suprafaţă stabilă. 

Dacă seiful este închis folosiţi cheia din colet pentru 
a-l deschide. 
Broasca cu care se deschide seiful este ascunsă sub 
un capac subţire din plastic, care se află în dreapta 
lângă mâner.  

 

În funcţie de suprafaţa de montare veţi avea nevoie de 
diferite şuruburi şi dibluri. Dacă suprafaţa de montare o 
permite puteţi folosi şi alte metode de fixare, precum 
adezivi speciali sau alte produse similare. 
 
Deschiderea/închiderea seifului cu cheia  

Această operaţie este necesară atunci când 
bateriile sunt descărcate, astfel încât seiful 
electronic nu se mai poate deschide prin 

introducerea codului de acces. În plus, seiful poate fi 
manevrat şi fără baterii, dacă utilizatorii doresc acest lucru. 
 

• Îndepărtaţi capacul subţire şi rotund din plastic instalat 
pe broască; capacul se află lângă mâner. 

• Introduceţi cheia în broască 
şi rotiţi-o un pic spre stânga, 
în sens anti-orar. 
Menţineţi cheia în această 
poziţie şi rotiţi mânerul 
spre dreapta până la capăt. 
Scoateţi cheia din broască 
şi deschideţi uşa seifului. 

• Pentru a închide seiful 
trebuie să închideţi prima dată uşa acestuia. Apoi rotiţi 
mânerul spre stânga până la capăt; broasca se blochează. 
Verificaţi blocarea uşii; mânerul trebuie acum să poată fi 
rotit spre dreapta. 

Dacă din greşeală rotiţi mânerul spre stânga cu uşa 
deschisă, astfel încât cele două bolţuri ale broaştei 
ies în afara uşii (ceea ce nu mai permite închiderea 
uşii seifului), procedaţi după cum este descris mai 
sus la deschiderea uşii seifului.  
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Instalarea/înlocuirea bateriilor  
• Deschideţi seiful cu cheia, aşa cum este descris mai sus. 
• Deschideţi compartimentul baterii, ce se află în partea 

posterioară a uşii; împingeţi capacul în spate până ce 
poate fi demontat. 

• Instalaţi 4 baterii AA noi la polaritatea corectă (respectaţi 
semnele + şi -).  

• Închideţi compartimentul bateriilor. 
• Bateriile trebuie înlocuite atunci când se aprinde ledul 

roşu la deschiderea seifului sau dacă seiful nu se mai 
deschide prin introducerea codului. Codul de acces se 
păstrează şi după schimbarea bateriilor.  

 

Dacă seiful electronic nu mai reacţionează la tastele 
cu cifre, atunci acesta poate fi deschis folosind chei-
le din colet. Broasca pentru aceste chei se află în 
dreapta lângă mâner, sub un capac subţire din 
plastic. 

 
Manevrarea seifului electronic  
Deschiderea seifului prin introducerea codului 
• Introduceţi codul, iar apoi apăsaţi fie tasta steluţă, fie 

tasta diez. La fiecare apăsare de taste se aude un semnal 
acustic.  

 

În setarea de bază codul programat este 159. 
 

• Dacă codul introdus este corect se aprinde ledul verde şi 
se aud două semnale acustice. 
În următoarele 5 sec. rotiţi mânerul spre dreapta până la 
capăt şi deschideţi uşa. Dacă mânerul nu este mişcat, 
atunci din motive de siguranţă broasca se închide 
automat după 5 sec.  

• Dacă codul introdus este incorect sunt redate 3 semnale 
audio. Dacă codul este introdus greşit de 3x, atunci 
câmpul de taste va fi blocat timp de 20 sec. Dacă codul 
este din nou introdus greşit de 3x, câmpul de taste va fi 
blocat timp de 5 min. 

• Pentru a închide seiful, închideţi prima dată uşa acestuia. 
Apoi rotiţi mânerul spre stânga până la capăt; broasca se 
blochează. 
Verificaţi blocarea seifului; mânerul trebuie să poată fi 
rotit spre dreapta. 

Dacă din greşeală aţi rotit mânerul spre stânga cu 
uşa deschisă, astfel încât ambele bolţuri de 
închidere ies din uşa seifului (şi nu mai permit 
închiderea uşii), atunci procedaţi aşa după cum este 
descris mai sus pentru deschiderea uşii seifului.  

 
Schimbarea codului de acces 
• Deschideţi uşa seifului, aşa după 

cum este descris mai sus. 
• În spatele uşii seifului (în apropie-

rea axului uşii în partea interioa-
ră) se află ascunsă o tastă - v. 
imaginea alăturată. Apăsaţi scurt 
această tastă. Ledul galben se 
aprinde şi se aud 2 semnale 
acustice. 

• Introduceţi un cod format din 3 
până la 8 poziţii şi apăsaţi scurt 
tasta steluţă sau diez. Noul cod 
este stocat dacă sunt redate două semnale acustice. 

Dacă ledul galben clipeşte şi sunt redate 3 semnale 
acustice, înseamnă că codul nu este valabil (de ex. aţi 
introdus un cod format numai din 2 poziţii). Reluaţi 
operaţia de setare a codului de acces.  

 
Sfaturi şi recomandări 
• Produsul serveşte pentru depozitarea bunurilor de 

valoare, respectiv pentru protecţia acestora faţă de 
accesarea lor neautorizată. 
Produsul oferă protecţia la spargeri prin următoarele 
caracteristici: carcasă din tablă de oţel, tip special de 
construcţie al uşii şi broaştei. 

• Dacă deschideţi/închideţi seiful aveţi grijă să nu fiţi 
surprins de alte persoane atunci când executaţi aceste 
manevre.  

• Uşa seifului este groasă, iar mecanismul broaştei 
voluminos; de aceea nu aveţi la dispoziţie întreg interio-
rul seifului electronic. Închideţi uşa cu grijă, nu folosiţi 
forţa! În caz contrar puteţi deteriora obiectele din 
interiorul seifului. 

• Nu depozitaţi ambele chei în interiorul seifului. Dacă aţi 
uitat codul nu veţi mai putea deschide uşa seifului. 

• Dacă aţi uitat codul de acces deschideţi seiful cu cheile 
din colet şi programaţi un alt cod de acces.  

 
Întreţinere şi curăţare  
• Cu excepţia înlocuirii bateriilor produsul nu are nevoie de 

întreţinere. 
• Curăţaţi seiful ocazional folosind o cârpă uscată, moale şi 

curată. Nu folosiţi în niciun caz soluţii de curăţare 
agresive sau soluţii chimice, căci acestea pot dăuna 
carcasei (decolorare).  

 
Eliminare deşeuri 

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

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea 
nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să 
returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile 
uzate. Aruncarea lor împreună cu deşeurile 
menajere este interzisă! Bateriile care conţin 

substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu 
roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoa-
se sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
 
Date tehnice  
Alimentare .................. 4 baterii AA 
Dimensiuni................... exterior: 200x310x200 mm (Î x l x A) 

           interior: 195x305x140 mm (Î x l x A) 
Dimensiuni uşă ............ 135 x 210 mm (Î x l) 
Grosime pereţi ............ carcasă: 1,5 mm; uşă: 3 mm 
Greutate ...................... 4,92 kg 
 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


