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Turvaseifi kasutusjuhend
X031ML, X041ML, X055ML, X075ML, X125ML

: Masterlock.eu/Safes
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Kinnipoltimise juhised 
Parima turvalisuse tagamiseks on äärmiselt soovitatav seif 
asukohta kinni poltida. 

1  Pange seif soovitud asukohta, kuhu soovite selle poltida, ja
         avage luuk.

2  Märkige kinnituskohad pliiatsiga läbi seifi põhjas või
        tagaseinas olevate avade põrandale.

3  Liigutage seif eemale ja puurige kinnituspinda
       kinnitustarvikute tüübile vastava läbimõõdu ja sügavusega
       augud.

4  Pange seif aukudele tagasi ja paigaldage kinnitid nõutud viisil. 

Märkus. Seifi poltimine korraga põrandale ja seinale ei ole 
soovitatav. Enne seinale poltimist veenduge, et seif toetub 
kindlale aluspinnale, näiteks lauale või riiulile.

Turvaseif
Täname, et valisite oma tähtsate dokumentide ja väärisasjade hoidmiseks turvaseifi Master Lock.
Loodame, et see aitab teil asju korras hoida ja annab meelerahu teadmisega, et kõige tähtsamad asjad on kaitstud.

Võtmega lukustatavad seifid
Master Lock-seifil on suure turvalisusega võtmega lukk. Koos 
seifiga on tarnitud kaks (2) võtit. 

Digilukuga seifid
Seifi esmakordne avamine (vabastusvõtme kasutamine)

1  Eemaldage nupu ja sõrmistiku
     vahel asuv kate.

2  Sisestage tarnitud vabastusvõti ja
         pöörake seda vastupäeva.

3  Luugi avamiseks keerake nuppu päripäeva. 

4  Võtme eemaldamiseks keerake võtit päripäeva ja pange kate 
       luugile tagasi. 

Märkus. Vabastusvõtit saab kasutada hädaolukorras seifi 
avamiseks. ÄRGE hoidke vabastusvõtit seifis.

Akude paigaldamine

1 Pärast ukse avamist eemaldage ukse siseküljel asuv akupesa
       kaas, libistades kaant noole suunas. 

2 Paigaldage neli (4) AA suuruses leelisakut. 

Märkus. Õige paigalduse tagamiseks järgige 
akupesas olevaid polaarsuse märgiseid (+/-).

3  Libistage akupesa kaas tagasi kohale.

Märkus. Ärge kasutage laaditavaid 
akusid või muud tüüpi mitte-
leelisakusid. Ärge segage vanu akusid 
uute akudega. Ärge segage leelisakusid 
muud tüüpi akudega.

Turvaseifi kasutamine
TÄHTIS. Kõik turvaseifi mudelid töötavad esialgu 
tehasekoodiga 1-7-5-0-0 - #. Väärisesemete turvalisuse 
tagamiseks on ülimalt soovitatav ja oluline asendada turvaseifi 
tehasekood uue kasutajakoodiga. Pärast ümberprogrammeerimist 
ei saa seifi enam tehasekoodiga avada.

Uue kasutajakoodi programmeerimine

 1  Avage seifi luuk ja eemaldage akupesa kaas. 

2 Leidke akupesas asuv nupp ja 
       vajutage seda. 
       Süttib kollane valgusdiood.

3  Sisestage uus kasutajakood (2…8 numbrit) 
       ja vajutage nuppu „#“. Kollane valgusdiood 
       kustub tähistamaks, et uus kood on tunnustatud 
       ja salvestatud. 

4 Pange akupesa kate tagasi.

 Märkus. Enne mingite väärisesemete seifi hoiustamist 
katsetage alati uue koodi toimimist.

Seifi avamine

1  Sisestage tehasekood või kasutajakood ja seejärel „#“.

2 Roheline valgusdiood süttib ja põleb 5 sekundit.

3  Pöörake 5 sekundi jooksul nuppu päripäeva ja tõmmake 
       luuk lahti. 

Seifi lukustamine

1  Veenduge, et tihvtid on luugi sisse tõmmatud ja pange
         seifi luuk korralikult kinni.

2  Seifi lukustamiseks keerake nuppu vastupäeva.

TÕRGE PÕHJUS LAHENDUS

Nupu vajutamisel süttib punane 
valgusdiood

Aku hakkab tühjenema • Paigaldage neli (4) uut AA suuruses leelisakut.
• Avage vabastusvõtmega.

Digitaalne lukk ei reageeri, kui üritatakse 
koodi sisestada

Aku hakkab tühjenema • Paigaldage neli (4) uut AA suuruses leelisakut.
• Avage vabastusvõtmega.

Pärast koodi sisestamist kostub 5 piiksu ja 
süttib kollane valgusdiood

Kehtetu kood • Oodake üks minut ja proovige koodi veelkord.
• Avage vabastusvõtmega.

Veaotsing

: masterlock.eu/safes

EESTI




