Інструкція до електронного замка Q1
1. Сейф постачається в комплекті з встановленим елементом живлення.
2. ЗАВОДСЬКИЙ код: 1,2,3,4,5,6 #
3. Відкриття дверей:

Введіть код 1,2,3,4,5,6 #. Якщо загориться зелений світлодіод і ви почуєте 2 звуки
сигналу, замок розблоковано;

Поверніть ручку за годинниковою стрілкою до упора;

Відкрийте двері.
Якщо ви неправильно ввели код більше 4‐х разів, замок автоматично блокується на 1
хвилину.
УВАГА: Після придбання сейфа замініть заводський код, на свій персональний.
4. Порядок зміни коду.
УВАГА: Встановлювати новий код і перевіряти правильність його введення необхідно тільки
при відкритих дверях сейфа!

Введіть 1,2,3,4,5,6 # (заводський код), засвітиться зелений світлодіод; натисніть кнопку
*, засвітиться жовтий світлодіод;

Протягом 8 секунд введіть новий 4‐8 значний код і натисніть* для підтвердження;

Повторно протягом 8 секунд введіть новий код і натисніть * для підтвердження;
Коли ви почуєте 3 сигнали це означає, що новий код встановлений.
Якщо ви почуєте 4 сигнали це означає, що новий код не прийнятий, повторіть операцію зміни
коду ще раз.
Після вводу нового коду поверніть ручку дверей проти годинникової стрілки, щоб ригелі
вийшли назовні, після чого введіть код повторно і поверніть ручку в зворотному напрямку. Це
слід зробити, щоб переконатися, що новий код прийнятий.
5. Низький рівень заряду батареї.
Якщо одночасно засвітиться і червоний і зелений світлодіод, це означає, що заряд батареї
низький і необхідно замінити живлення як можна швидше.
6. Порядок заміни елемента живлення:

зніміть кодонабирач, для чого натисніть на фіксатор в нижній частині кодонабирача і
одночасно прокрутіть його проти годинникової стрілки;

замініть живлення;

встановіть кодонабирач, поверніть його за годинниковою стрілкою до характерного
клацання.
7. Закриття сейфа:

закрити двері сейфа;

повернути ручку сейфа проти годинникової стрілки до упора;

замок автоматично заблокує двері.
Шановний Покупець, якщо у Вас виникли проблеми при зміні коду, ми рекомендуємо
звернутися до фахівців компанії «ВКП Паритет‐К».

Инструкция к электронному замку Q1
1. Сейф поставляется в комплекте с установленным элементом питания.
2. ЗАВОДСКОЙ код: 1,2,3,4,5,6 #
3. Открытие двери:

Введите код 1,2,3,4,5,6 #. Если загорится зеленый светодиод и вы услышите 2 сигнала,
замок разблокирован;

Поверните ручку по часовой стрелке до упора;

Откройте дверь.
Если вы неправильно ввели код более 4‐х раз, замок автоматически блокируется на 1 минуту.
ВНИМАНИЕ: После покупки сейфа замените заводской код, на свой персональный.
4. Порядок смены кода.
ВНИМАНИЕ: Устанавливать новый код и проверять правильность его ввода необходимо
только при открытой двери сейфа!
 Введите 1,2,3,4,5,6 # (заводской код), загорится зеленый светодиод; нажмите кнопку *,
загорится желтый светодиод;
 В течение 8 секунд введите новый 4‐8 значный код и нажмите* для подтверждения;
 Повторно в течение 8 секунд введите новый код и нажмите * для подтверждения;
Когда вы услышите 3 сигнала это означает, что новый код установлен.
Если вы услышите 4 сигнала это означает что новый код не принят, повторите операцию
смены кода еще раз.
После ввода нового кода поверните ручку двери против часовой стрелки, чтобы ригеля
вышли наружу, после чего введите код повторно и поверните ручку в обратном
направлении. Это следует сделать, чтобы обезопасить себя и убедиться, что новый код
принят.
5. Низкий уровень заряда батареи.
Если одновременно загорается и красный и зеленый светодиод, это означает, что заряд
батареи низкий и необходимо заменить питание как можно скорее.
6. Порядок замены элемента питания:

снимите кодонабиратель, для чего нажмите на фиксатор в нижней части
кодонабирателя и одновременно проверните его против часовой стрелки;

замените питание;

установите кодонабиратель, поверните его по часовые стрелки до характерного
щелчка.
7. Закрытие сейфа:

закрыть дверь сейфа;

повернуть ручку сейфа против часовой стрелки до упора;

замок автоматически заблокирует дверь.
Уважаемый Покупатель, если у Вас возникли проблемы при изменении кода, мы
рекомендуем обратиться к специалистам компании «ПКП ПАРИТЕТ‐К».

