
Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi, aga ärge jätke seda kunagi seifi.

Mudelid 5203, 5205, 5207, 5215

DIGITAALLUKUGA 
TERASEST TURVASEIF
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Mudelid 5203, 5205, 5207, 5215

Digitaallukuga terasest turvaseif

PAKENDI SISU

Terasest turvaseif – 1

Kasutusjuhend – 1

Võtmed – 2

Hädaabivõtmed – 2

AA-patareid – 4

Paigalduskomplekt koos poltidega – 1

TÄHELEPANU!

ÄRGE TAGASTAGE SEIFI POODI!

Kui mõni osa on puudu või kui tekib probleeme seifi kasutamisega, võtke telefoni teel 
ühendust meie klienditoe osakonnaga.

Kauplus ei võta tooteid ilma eelneva kokkuleppeta tagasi. Esmalt pöörduge klienditoe 
osakonda (kontaktandmed leiate lk 7).

TOOTETUTVUSTUS

A – seifi uks

B – avamisvõtme lukuava

C – valgusdioodnäidik

D – hädaabivõtme lukuava / eemaldatav kate

E – seifi kere

F – elektroonilise digitaalluku valits

G – seifi seerianumber

H – alumine tahvel (eelpuuritud kinnitusavadega)

I – tagumine tahvel (eelpuuritud kinnitusavadega)
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SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

1. edukas 
sisestus

2. edukas 
sisestus

3. edukas 
sisestus

4. edukas 
sisestus

5. edukas 
sisestus

1. väär 
sisestus

2. väär 
sisestus

3. väär 
sisestus

1. SAMM. SEIFI AVAMINE HÄDAABIVÕTMEGA

1. Sisestage avamisvõti lukuavasse, seejärel 
eemaldage hädaabivõtme lukuava kate ning 
sisestage hädaabivõti.

2. Pöörake hädaabivõtit vastupäeva ja avamisvõtit 
päripäeva ning tõmmake uks lahti.

3. Kui uks on avatud, keerake avamisvõti lukustatud 
asendisse ning seejärel pöörake ja eemaldage 
üksnes hädaabivõti Pange hädaabivõtme 
lukuava kate tagasi ja asetage võti seifist eemale 
kindlasse kohta hoiule.

2. SAMM. PATAREIDE PAIGALDAMINE

1. Eemaldage uksetahvli siseküljel paiknev 
patareipesa kate.

2. Sisestage 4 AA-tüüpi patareid korralikult õige 
polaarsusega (+/–). Vt joonist.

3. Pange patareipesa kate tagasi.
4. Ärge sulgege ust enne digitaalluku katsetamist.

OLULINE MÄRKUS. Koos seifiga tarnitud patareid 
on mõeldud kasutamiseks üksnes esmase 
programmeerimise ja seadistuse ajal. Need ei ole 
mõeldud pikemaks kasutamiseks ja tuleb asendada 
nelja (4) kauakestva leelis- või liitium-ioonpatareiga.

3. SAMM. DIGITAALLUKU KATSETAMINE TEHASE 
VAIKEKOOD (00, 00, 00, 00, 00)

1. Pöörake digitaalluku valitsat, kuni 
valgusdioodnäidikule ilmub 00.

2. Vajutage digitaalluku valits sisse. 00 vilgub kolm 
korda ja valgusdioodnäidikule ilmub üks punkt.

3. Korrake sama toimingut veel neli korda, st 00 
vilgub iga vajutamise järel kolm korda ja näidikule 
ilmub lisapunkt, kuni punkte on kokku viis.

4. Viienda sisestamise järel ilmub näidikule lisaks 
väike avatud luku sümbol. Seejärel saab seifi 
avada avamisvõtme vastupäeva pööramisega.

5. Märkus. Programmeerimise ajal on iga digitaalse 
sisestuse vahel aega ainult 20 sekundit, ja kui see 
aeg möödub, tuleb otsast peale alustada.

Hädaabivõtme 
lukuava kate

Pöörake 
teisena

Avamisvõ
 Hädaabivõ


Pöörake 
esimesena

Nihutage kate vasakule Tõstke ja eemaldage kate Paigaldage patareid

VÄÄRA KOODI SISESTUS

Kui seifi avamisel on sisestatud väär kood, ilmuvad 
valgusdioodnäidikule järgmised veateated: E1 näitab 
esimest väära sisestust, E2 teist väära sisestust ja E3 
kolmandat väära sisestust.



3

TURVABLOKEERINGU KESTUS

Kui 3. väära sisestuse järel ilmub veateade E3, siis 
blokeeritakse digitaalluku kasutamine turvakaalutlustel 
kaheks minutiks. Selle blokeeringu kestel saab seifi 
avada ainult hädaabivõtmega. Kui turvablokeeringu 
kestus on läbi, saab seifi õige pääsukoodi abil lukust 
lahti teha.

KUI UNUSTASITE PÄÄSUKOODI

Kui pääsukood on ununenud, saate seifi avada 1. SAMMUS. SEIFI AVAMINE 
HÄDAABIVÕTMEGA toodud juhiste järgi. Pärast seifi avamist saate programmeerida uue 
pääsukoodi 4. SAMMUS. UUE PÄÄSUKOODI PROGRAMMEERIMINE toodud juhiste järgi.

SEADISTAMINE JA KASUTAMINE (järg)

4. SAMM. UUE PÄÄSUKOODI PROGRAMMEERIMINE

1. Kui uks on avatud, siis nihutage patareipesa kate 
paremale, et väike lähtestusnupp oleks näha. (Vt 
joonist).

2. Vajutage nupp sisse ja valgusdioodnäidikule 
ilmub väike sümbol.

3. Pöörake digitaalluku valitsat, kuni näidikule 
ilmuvad uue pääsukoodi kaks esimest numbrit 
ja vajutage valitsat. Valitud number vilgub kolm 
korda ja valgusdioodnäidikule ilmub üks väike 
punkt. See kinnitab, et esimene numbrite paar on 
mälusse programmeeritud.

4. Korrake seda veel neli korda, sisestades iga kord 
kaks järgmist numbrit. Iga sisestuse kinnitusena 
ilmub valgusdioodnäidikule üks järjekordne väike 
punkt. Pidage meeles, et iga digitaalse sisestuse 
vahel on aega ainult 20 sekundit, ja kui see aeg 
möödub, tuleb otsast peale alustada. Vaadake 
paremal asuvate näitlike numbritega joonist.

5. Viienda ehk viimase sisestuse järel vilgub 
valgusdioodnäidikul kolm korda väike võtme 
sümbol, mis kinnitab, et pääsukood on mälusse 
salvestatud.

6. See on nüüd ainus pääsukood, mis seifi avab, ja 
kõik varasemad koodid on kustutatud. Peaksite 
uue pääsukoodi üles märkima ja hoidma seda 
turvalises kohas, seifist eemal.

5. SAMM. SEIFI AVAMINE UUE PÄÄSUKOODIGA

1. Sisestage avamisvõti lukuavasse.
2. Pöörake digitaalluku valitsat, kuni näidikule 

ilmuvad pääsukoodi kaks esimest numbrit, ja 
vajutage valitsat. Sisestuse kinnitusena ilmub 
valgusdioodnäidikule viiest punktist esimene 
punkt.

1. edukas 
sisestus

2. edukas 
sisestus

3. edukas 
sisestus

4. edukas 
sisestus

5. edukas 
sisestus

Valgusdioodnäidik

Avamisvõ� Hädaabivõtme 
lukuava kate

Sisestamiseks 
vajutage siia

Pöörake ja 
tõmmake lah�

Kahesuunaline 
digitaalluku valits
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3. Korrake toimingut, kuni kõik viis kahekohalist numbrit on digitaallukku sisestatud ja 
valgusdioodnäidikule ilmub väike avatud luku sümbol.

4. Pöörake avamisvõtit vastupäeva ja tõmmake uks lahti.
5. Seifi uuesti lukustamiseks sulgege uks ja pöörake avamisvõtit paremale.
6. Eemaldage avamisvõti ja pange see turvalisse kohta hoiule.

PATAREIDE VAHETAMINE

Kui aktiveerimisel ilmneb, et seifi patareid vajavad vahetamist, ilmub selle teavitamiseks 
vedelkristallnäidikule väike ikoon. Kui patareid vajavad vahetamist või see ikoon ilmub, 
vahetage kohe kõik 4 AA-tüüpi patareid. Kui patareide voolutugevus langeb liiga madalale, 
võib seifi avamiseks olla vajalik kasutada hädaabivõtit.

Patareide vahetamist on selgitatud 2. SAMMUS. PATAREIDE 
PAIGALDAMINE Kasutage alati üksnes leelis- või liitium-
ioonpatareisid ja vältige mitte-leelis- või laetavate patareide 
kasutamist. Kui seifi ei kasutata pikema aja jooksul, tuleks patareid 
enne eemaldada.

MÄRKUS. Salvestatud pääsukood püsib mälus ka patareide vahetamise ajal või kui patareid 
tühjenevad ja muutuvad kasutuskõlbmatuks. Pääsukood ei kustu.

UUTE/ASENDUSVÕTMETE TELLIMINE

Võtmete tellimisel on nõutav järgmine teave.

1. TÕEND OMANDIÕIGUSE KOHTA (üks kahest järgnevast valikust)

MÜÜGIKVIITUNG JA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT – AINULT VÄLISTELLIMUSTE 
KORRAL!

• Ostutšekk, millel on näha kaupluse nimi, ostukuupäev ja toote kirjeldus.
• Teie isikutunnistuse koopia (juhiluba, pass, ID-kaart)

TOOTE OMANDIÕIGUSE TÕENDUSVORM

 Kui müügikviitung pole saadaval, võtke meiega e-kirja või telefoni teel ühendust 
ja küsige toote omandiõiguse tõendusvormi.

2. TELLIMISTEAVE
KONTAKTANDMED

• Nimi ja tarneaadress
• E-posti aadress (kui on olemas)
• Telefoninumber
• Sobiv aeg Teiega ühenduse 

võtmiseks

TOOTETEAVE

• Seifi mudel #
• Seifi seerianumber #
• Luku võtme number
• Tellitud võtmete arv

3. MAKSEVIIS

• Telefon:
 Visa või Mastercard
• E-post
 Tšekk või maksekorralduse koopia

MÄRKUS. Hinnainfo saamiseks pöörduge klienditeenindusse. Kontaktandmed leiate juhendi 
tagakaanelt.

Tingimusi võidakse ilma eelneva teavitamiseta muuta.
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SEIFI TUNNUSNUMBRITE ASUKOHA KINDLAKSTEGEMINE

SEERIANUMBER

Paikneb seifi esiosa alumises parempoolses nurgas. Ärge 
eemaldage seifi tunnussilte.

SEIFI KINNITAMINE

Lisaturvalisuse saavutamiseks võib seifi alaliselt tagaseinale või põrandale kinnitada. Selleks 
otstarbeks on seifi põhjas ja tagaküljes eelpuuritud avad. Kuigi seifi kinnitamine ei ole väga 
keeruline, on selleks vaja sobivaid tööriistu ja teadmisi. Kui need puuduvad, võite kasutada 
asjatundjate abi.

KINNITAMINE (mudelid 5203, 5205 ja 5207)

1. Otsustage, kas soovite kinnitada seifi seinale või põrandale, ning valige sobiv ja mugav 
asukoht.

2. Eemaldage seifist kõik lahtised osad, sealhulgas eemaldatav põrandakate.

3. Kui seif kinnitatakse seinale, on soovitatav joondada keskmine kinnitusava ühega 
püstistest seinapostidest ja kinnitada seif seibi ja 75 mm võtmega keeratava kruvi abil. 
Võtmega keeratava kruvi kinnitamiseks saab kasutada põrkmehhanismiga padrunisaba 
või trell-kruvikeerajat.

4. Kui seif kinnitatakse puitpõrandale, siis saab seda kinnitada vähemalt kahe või enama 
põhja sisse puuritud ava abil. Ka sel juhul tuleks seifi kinnitamiseks kasutada seibe ja 
võtmega keeratavaid kruvisid.

5. Kui seif kinnitatakse betoonile, tuleb pärast asukoha valimist ja aukude märkimist 
puurida betooni või müüritise sisse kivipuuriga kinnitusankrute paigaldamiseks avad.

6. Kui seif on korralikult paigaldatud, pange põrandakate ja riiul tagasi.

Kui teil tekib enne paigaldust küsimusi seifi korraliku seinale või põrandale kinnitamise kohta, 
siis pidage nõu kohaliku ehitus- või rauakaupade edasimüüja või sõltumatu töövõtjaga. Seif 
kinnitatakse seinale või põrandale omaniku kulul ja äranägemisel. LHLP Inc ei vastuta seadme 
kahjustamise ja väljavahetamise tõttu tekkivate kulude eest.

2 EEMALDATAVAT RIIULIT (mudel 5207)

Kui seifil on eemaldatav riiul, saab seda kõrgemate või suuremate esemete hoidmiseks lihtsalt 
eemaldada.

1. Eemaldage riiulil olevad esemed.

2. Tõstke riiul üles ja kallutage küljele ning võtke ukseava kaudu välja.

3. Ladustage edaspidiseks kasutamiseks. ÄRGE VISAKE MINEMA.
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KINNITAMINE (mudel 5215)

1. Tehke seif lahti ja tõmmake sahtel lõpuni välja. Sahtli kummalgi liuguril on väike plastist 
riiv. Sahtli eemaldamiseks tuleb vajutada korraga parema külje riiv alla ja tõmmata 
vasaku külje riivi üles ning suruda sahtlit samal ajal ettepoole. Niimoodi vabastatakse 
sahtel liuguritest ja sahtli saab eemaldada.

2. Otsustage, kas soovite kinnitada seifi seinale või põrandale, ning valige sobiv ja mugav 
asukoht.

3. Tehke kindlaks seifi sees olevate eelpuuritud aukude asukoht.

4. Paigutage seif soovitud kohta.

5. Joondage eelpuuritud augud ja tehke põrandale või seinale läbi aukude märgistus. 
MÄRKUS. Ei ole soovitatav kinnitada poltidega korraga nii põranda kui ka seina külge.

6. Märgitud kohtade puurimiseks liigutage seif kõrvale.

7. Puurige paigalduspinda sobivad augud.  
KOMPLEKTI KUULUB: kaks polti, kaks seibi ja kaks betooniankrut.

8. Pange seif aukudega kohakuti ja paigaldage kinnitid nõutud viisil.

Kui teil tekib enne paigaldust küsimusi seifi korraliku seinale või põrandale kinnitamise kohta, 
siis pidage nõu kohaliku ehitus- või rauakaupade edasimüüja või sõltumatu töövõtjaga. Seif 
kinnitatakse seinale või põrandale omaniku kulul ja äranägemisel. LHLP Inc ei vastuta seadme 
kahjustamise ja väljavahetamise tõttu tekkivate kulude eest.

OLULINE! Väljatõmmatud sahtliga 
seifi kaldumise väl�miseks on 
soovitatav seif enne kasutamist 
kinnitada.
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KLIENDITUGI

E-POST (parim pöördumisviis) LHLPCustomerService@LHLPinc.com

VEEBILEHT: www.Honeywellsafes.com (alates 01.01.2013)

AADRESS: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELEFON: USA/Kanada: 1 877 354 5457 (tasuta)
Muud riigid: XX* 310 323 5722 (tasuline)
XX* – Valige kõigepealt USA riigikood.

KÕNEKESKUSE TÖÖAEG USA/Kanada: E–R kl 07.00–17.00 (PST**)

TAGASIHELISTAMISE AJAD Muud riigid: E–R kl 07.00–20.00 (PST**)
PST** – kohalik aeg Los Angeleses, CA-s, USA-s.

RAHVUSVAHELISED TAGASIHELISTAMISE AJAD
Kui soovite rääkida klienditoe töötajaga, kuid ei saa meiega kõnekeskuse ülaltoodud tööaegadel 
ühendust võtta, saatke e-kiri või jätke telefoni teel teade, mis sisaldab teie nime, telefoninumbrit 
ja sobivaimat aega teiega ühenduse võtmiseks ülaltoodud tagasihelistamise aegadel. Anname 
endast parima, et võtta teiega ühendust ja vastata kõikidele teie küsimustele või aidata 
lahendada tekkinud probleeme.



PIIRATUD GARANTII

LH Licensed Products, Inc., (LHLP, Inc.) garanteerib, et seitsme (7) aasta jooksul alates 
ostukuupäevast ei esine sellel tootel materjalidest või töökvaliteedist tingitud struktuurseid 
või mehaanilisi defekte. LHLP, Inc. võtab garantii alusel enda ainsa kohustusena ja ostja 
jaoks ainsa õigusliku lahendina kohustuse parandada või asendada selle toote või toote iga 
komponendi, mis osutub garantiiperioodi jooksul defektseks. Vahetamisel või parandamisel 
kasutatakse uusi või taastatud tooteid või komponente. Kui toode ei ole enam saadaval, 
võidakse see vahetada võrdse või suurema väärtusega sarnase toote vastu. SEE ON TEIE 
AINUGARANTII.

See garantii kehtib ainult esmaostja kohta esmasest ostukuupäevast alates ega ole ülekantav. 
Esmase müügikviitungi peate alles hoidma. Garantiiteenuse saamiseks tuleb esitada ostu 
tõendav dokument.

Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, hoolduskeskustel ja seda toodet müüvatel jaekauplustel ei 
ole õigust muuta selle garantii tingimusi mingi viisil.

Garantii ei kehti toote viimistluse kohta. Selle garantii alla ei käi osade loomulik kulumine 
ega järgmisest tegevusest tingitud kahjustused: toote hooletu või väär kasutamine; 
kasutusjuhiseid eirav kasutamine; toote lahtivõtmine, parandus või täiustus, kui seda on 
teinud isikud, kes ei ole seotud ettevõttega LHLP, Inc. või nende volitatud hoolduskeskusega; 
väär paigaldamine või kokkupuude suure kuumuse või niiskusega. Peale selle ei kata garantii 
vääramatu jõu juhtumeid, nt tulekahju, üleujutus, orkaanid ja tornaadod.

LHLP, Inc. ei vastuta ettenägematute ega kaasnevate kahjude eest, mis on tingitud otsese 
või kaudse garantii rikkumisest või on muul viisil seotud selle toote müümisega. LHLP, Inc. ei 
vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud, toote sisu 
kahjustused või kadumine, sisu volitamata eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.

ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI KAUDSED, 
SEALHULGAS TURUSTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE GARANTIID, 
NING LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST LEPINGUTEST JA GARANTIIDEST.

Välja arvatud seadusega keelatud ulatuses, on igasugune kaudne turustatavuse või kindlaks 
otstarbeks sobivuse garantii piiratud ülaltoodud garantiiaja kehtivusega. Mõnes osariigis, 
provintsis või jurisdiktsioonis ei ole lubatud piirata kaudse garantii kestust, samuti välistada 
või piirata ettenägematuid või kaasnevaid kahjusid, mistõttu ei pruugi eelnimetatud piirangud 
või välistused teie kohta kehtida. See garantii annab teile konkreetsed juriidilised õigused ja 
teil võib olla ka muid õigusi, mis erinevad riigiti, provintsiti või jurisdiktsioonist jurisdiktsiooni.

Tootja 
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Kaubamärki Honeywell kasutatakse ettevõtte Honeywell International Inc. litsentsi alusel. 
Ettevõte Honeywell International Inc. ei esinda seda toodet ega anna garantiisid seoses selle 
tootega.
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