
GMT / 3P,4P un 5P seifa  
elektroniskās slēdzenes lietošanas instrukcija  

 
Slēdzenes atvēršana. 
Nospiediet taustiņu ‘’ON’’ . Ievadiet ciparu kombināciju ( rūpnīcas uzstādītais 1-1-1-1), kuram 
jāsastāv no min 4 vai max 10 cipariem. Tad nospiediet taustiņu ‘’ENTER’’ , pēc zaļās ‘’OK’’ 
lampiņas iedegšanās seifa durvis ir atveramas pagriežot mehānisko rokturi pulksteņrādītāja 
virzienā. 
 
Kļūdaina kombinācija. 
Kļūdainas taustiņu kombinācijas gadījumos iedegas sarkanā ‘’ERROR’’ lampiņa  un atskan 
skaņas signāls. Tas nozīmē, ka taustiņu kombinācija ir jāatkārto.  Ja ievadītas trīs pēc kārtas 
kļūdainas kombinācijas, tad slēdzene bloķējas uz 1 minūti. Tad uzgaidiet doto laiku un pēc 
tam, kad zaļā lampiņa iedegas un atskan pārtraukti skaņas signāli vēlreiz mēģiniet ievadīt 
pareizo kombināciju. 
  
Slēdzenes baterijas. 
Baterijas  4 gab. AA (alkaline) vai 1 bat. Krona 9v. Baterijas atrodas seifa durvju iekšpusē. Ja 
indikatorā ‘’BATTERY’’ spīd sarkanā lampiņa un atskan zemi pārtraukti skaņas signāli, tas 
nozīmē, ka baterijas jāmaina. 
UZMANĪBU !  
Gadījumā, ja baterijas vairs nedarbojas un slēdzene nav iedarbināma , kā avārijas variants ir 
izmantojamas papildus alkaline baterija, kuras kontaktizvadu ‘’– ‘’ piespiež pie attiecīgās 
atveres ar simbolu ‘’-‘’uz slēdzenes pults un kontaktizvadu ‘’+’’ piespiež pie attiecīgās atveres 
ar simbolu ‘’+‘’uz seifa durvīm. Vienlaicīgi turot šo bateriju, tiek ievadīts kods un durvis var 
atvērt. Pēc šis procedūras baterijas nomainīt durvju iekšpusē.. 
 
Koda maiņa. 
Ievadot savu lietotāja kodu ievērojiet - koda ievadīšana notiek tikai pie atvērtām seifa durvīm 
un izbīdītām bultām.
Lai vadītu savu jauno kodu nospriežiet sekojošus taustiņus :  

1) ‘’ON’’ 
2) turēt nospiestu taustiņu ‘’PROGRAMMING’’  (seifa durvju iekšpusē) līdz iedegas  

iedegās zaļā lampiņa uz durvju paneļa  
3) 10 sekunžu laikā ievadiet savu brīvi izvēlētu ciparu kodu , kas sastāv no 

minimums 4 vai maksimums 10 cipariem (parasti izmanto 6-us ciparus)  
4) ‘’ENTER’’ 
5) vēlreiz ievadiet savu jauno ciparu kodu  
6) ‘’ENTER’’  

Ievērojiet : ja koda ievadīšanas brīdī esat kļūdījies, (par to liecinās sarkanās lampiņa un pārtraukti 
skaņas signāli) , tad atkārtojiet visu no jauna 
Pie atvērtām durvīm izmēģiniet jauno kodu vairākas reizes . Ja esat pārliecinājies par 
slēdzenes darbību, varat aizvērt seifu. 
UZMANĪBU ! 

• Seifa iebūvēšanas (sienā) gadījumā atstājiet seifu atvērtu vismaz pāris dienas. 
• Baterijas jāmaina reizi gadā  
 

Avārijas atslēgas  
Seifa modeļi ir aprīkoti papildus ar avārijas slēdzeni, kas ļauj atvērt seifu apejot elektronisko 
slēdzeni. 

• Noņemt uzlīmi (ar burtu E) uz seifa durvīm  
• Ievietot atverē atslēgu un pagriezt  
• Atvērt durvis  
• Lai izņemtu avārijas atslēgu no slēdzenes, pagriezt mehānisko rokturi pretēji 

pulksteņrādītāja virzienam līdz bultas ir pilnībā izbīdītas . 
 

 
Jautājumu gadījumā zvaniet : 67240227 
 
 


