
Apsaugokite 
savo laisvę.
Yale seifo
naudojimo
instrukcija

Modeliams:

YSB/200/EB1
YSB/250/EB1
YSB/400/EB1
YLB/200/EB1
YSM/250/EG1
YSM/400/EG1
YSM/520/EG1
YLM/200/EG1

Saugokite instrukciją.

An ASSA ABLOY Group brand

Lietuviškai





Seifo
apžvalga

Seifo
apsaugojimas

Elementų 
įdėjimas

1 Ekranas

2 Klaviatūra

3 Paslėpta rankinio atrakinimo

   raktaskylė

4 LED vidaus lemputės (kai kuriuose

   modeliuose)

5 Elementų skyrelis

6 Tvirtinimo varžtai

1 Atidarykite seifą naudodamiesi avarinio 
   atrakinimo raktu.

2 Nuimkite elementų dangtelį, esantį ant
   galinės durelių dalies.

3 Įdėkite elementus pagal paveikslėlį
   esantį elementų skyrelyje. Kai įdėsite
   elementus, uždarykite skyrelį.

    Sekite instrukciją „Avarinio
    atrakinimo rakto naudojimas”.
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Norint sumažinti vagystės riziką, 
labai svarbu saugiai pritvirtinti 
seifą. Naudokite pridėtus varžtus 
ir saugiai pritvirtinkite seifą prie 
betoninių grindų.
Maksimaliam saugumui, ir tinka-
mam pritvirtinimui siūlome pasinau-
doti profesionalių spynų specialistų 
paslaugomis.

Produktas yra sunkus. Neteisingas tvirtini-
mas gali sukelti traumą.

Dėmesio! Kai įdedami nauji elementai, garso 
ir vaizdo nustatymai atstatomi į gamyklinius 
(kodas matomas, garsas įjungtas). Jūsų kodas 
lieka nepakitęs.

Prieš pradedant naudotis seifu, turite 
įdėti elementus. Reikalingi 4 vnt. AA tipo 
elementai, kurie įeina į seifo pakuotę.

Pasibaigiant elementams, apie tai
parodys ekranas              kartu su
įspėjamuoju signalu, kai Jūs 
paspaudžiate            .



Nustatyti/pakeisti
seifo kodą
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1 1 Kodas gali būti užprogramuotas tik
   tada, kai seifas atidarytas- jei
   reikia, naudokite avarinio atraki-
   nimo raktą, kad atrakintumėte
   seifą.

2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę
             , tuo pačiu metu paspauskite
            . Ekranas rodys              .

3 Įveskite savo pasirinktą kodą (nuo
   3 iki 8 skaitmenų), tada paspaus-
   kite            . Dabar Jūsų paprašys
   pakartoti įvestą kodą (ekranas par-
   odys              ). Dar kartą įveskite
   kodą ir paspauskite            .

4 Garso signalas ir ekranas           
   patvirtins, kad Jūs užprogramavote
   naują kodą. Jei girdite signalą ir
   ekranas rodo            , pakartokite 2
   ir 3 punktus.

Jeigu pamiršote savo kodą, naudokitės 
avarinio atidarymo raktu, atidarykite seifą ir iš 
naujo nustatykite kodą.

Dėmesio. Vartotojo kodo nereikia keisti, kai 
pakeičiate seifo elementus.



1 Paspauskite            , ekranas
   rodys              .

2 Įveskite savo vartotojo kodą ir
   paspauskite            .

3 Jei kodas teisingas. Išgirsite tai
   patvirtinantį garso signalą, ekra-
   nas rodys              ir durelės
   atsidarys.

1 Uždarykite seifo duris.

2 Paspauskite              ir            .
   Skląsčiai užsisklendžia, užrakinda-
   mi dureles ir ekranas rodo            .

Seifo
atidarymas

Seifo
užrakinimas

     

2

3

     

2

1 1

Dėmesio! Jei bus suvestas neteisingas kodas, 
išgirsite signalą, ekranas rodys                  ir 
durelės neatsidarys. Jei 4 kartus iš eilės 
bus suvestas blogas vartotojo kodas, 1 
minutei įsijungs aliarmas. Per šį laiką, seifo 
elektroniškai atrakinti nebus įmanoma.



Avarinio atrakinimo 
rakto naudojimas

Vidaus lemputės 
uždegimas

          1 1

1 Norėdami atrakinti seifą, įkiškite
   raktą į raktaskylę už Yale logotipo.
   Raktas gali būti įdėtas tik viena
   puse, Yale logotipas ant rakto turi
   būti atsuktas žemyn. Pasukite
   raktą pagal laikrodžio rodyklę
   du kartus, visiškai atrakindami
   skląsčius.

1 Norėdami uždegti lemputę, pas-
   pauskite            . Ekranas rodys
                 ir lemputė užsidegs papil-
   domom 30 sekundžių.

Nelaikykite avarinio atrakinimo raktų seife!

Dėmesio. Saugumo sumetimais, rakto 
negalima ištraukti ir elektroninis užraktas yra 
neaktyvus, kai seifas yra atrakintas avarinio 
atrakinimo raktu. Norėdami ištraukti raktą, 
turite raktu užrakinti seifą.

Lemputė automatiškai užsidega, 
seifą atrakinus elektroniniu būdu. 
Lemputė bet kuriuo metu gali būti 
uždegama.

(kai kuriuose modeliuose)



Skaičių rodymas/slė-
pimas įvedant kodą

Garso įjungimas/
išjungimas

          1 1

1 Norėdami pakeisti nustatymus
   paspauskite ir laikykite nuspaudę
             , tuo pačiu metu paspaus-
   kite           .

1 Norėdami pakeisti nustatymus
   paspauskite ir laikykite nuspaudę
             , tuo pačiu metu paspaus-
   kite            .

Jei ekranas rodo                  , kodo 
įvedimo metu skaitmenys ekrane 
nebus rodomi.

Jei ekranas rodo                , kodo 
įvedimo metu skaitmenys ekrane 
bus rodomi.

Jei ekranas rodo               , reiškia, 
kad garsinis seifo signalas yra 
išjungtas.

Jei ekranas rodo               , reiškia, 
kad garsinis seifo signalas yra 
įjungtas.



Seifo komplektą
sudaro:

Naudojimo instrukcija

4 X AA elementai

4 X tvirtinimo varžtai

Tvirtinimo instrukcija

2 X avarinio atrakinimo raktai

4 X apsauginiai padukai

Naudojimo atmintinė

Dėl papildomos informacijos apsilankykite www.yalelock.com

Importuotojas:
ASSA ABLOY Baltic UAB
+370 5230 0671
Verkiu 44, Vilnius
LT-09109, LITHUANIA


