
                                                                                                    

 

                                                                                                

 

                                                                                             

Twoje klucze trzymane pod 
kluczem 

 
 

  
  

 
INSTRUKCJA  

 
 

Komora 

przechowyw-

ania 

 
Otwieranie sejfu  
1. Otworzyć przednią pokrywę od góry, aby pokazać 

Przyciski oraz Dźwignię otwierania. 
2. W momencie zakupu, żadne kombinacje nie są 

ustawione, nacisnąć dźwignię otwierania, aby otworzyć. 

 
 
 

 

Przycisk 
wyboru  

 

Żółte pokrętło 

 
 
 

 

 

Żółte pokrętło 

nieustawione 

(Strzałka w 

twoją stronę)  

 

Żółte pokrętło 

ustawione 

(Strzałka w 

przeciwną 

stronę) 

 
Ustawianie własnych kombinacji  
1. Otworzyć przednią pokrywę, aby pokazać 

mechanizm ustawień. 
2. Usunąć przycisk wyboru.  
3. Wybrać kombinację i zapisać ją przed ustawieniem. 

(standardowy numer pin zawiera 4 cyfry, jednak zalecamy 
używanie więcej cyfr lub wybranie imienia np. DAVIS, któremu 
odpowiadają cyfry 32847)  

4. Za pomocą Przycisku wyboru, przekręcić żółte pokrętło wybranej 
cyfry, np. 3, o 180 stopni w taki sposób, aby strzałka wskazywała w 
przeciwną stronę, niż w twoją.  

5. Wrócić do Przedniej Pokrywy, powtórzyć proces dla każdej 
wybranej cyfry/litery. 

6. Sprawdzić kombinację przed zamknięciem pokrywy (zobacz uwaga 1)  
6.1 Po ustawieniu, jeśli naciśniesz dźwignię otwierania, 

zamknie się.  
6.2 Wprowadzić swoją kombinację, aby sprawdzić działanie  
6.3 Przed ponownym wprowadzeniem kombinacji, proszę 

wcisnąć Przycisk Zerowania, aby wyzerować cyfry.  
6.4 Wprowadzić ponownie kombinację oraz zamknąć dźwignię 
otwierania.  

7. Ustawić Przycisk wyboru w początkowej pozycji dla dalszego użytku. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Za pomocą ołówka 
zaznaczyć miejsca w 
których mają zostać 
wywiercone otwory na 
śrubki 

 

 
 

Mocowanie sejfu do ściany 
Potrzebny będzie śrubokręt krzyżowy, ołówek, poziomica, 

wiertło, wiertarka i młotek.  
1. Otworzyć przednią pokrywę jak powyżej.  
2. Ustawić sejf na powierzchni 

przeznaczonej do zamocowania 

(zobacz uwaga 2)  
3. Użyć poziomicy, aby sprawdzić, czy sejf jest 

ustawiony pionowo.  
4. Zaznaczyć położenie otworów na śrubki na 

powierzchni przeznaczonej do zamocowania.   
5. Wywiercić otwory.  
6. Użyć młotka, aby wbić kołek rozporowy. (jeżeli jest to konieczne).  
7. Ustawić sejf.  
8. Ustawić i dokręcić śruby.  
9. Zamknąć komorę przechowywania. 
 
UWAGI: 

 
1. Można zmienić kombinację w każdym momencie. 
2. Zalecamy zamontowanie sejfu w dyskretnej lokalizacji, gdzie nie jest bezpośrednio widoczny, na przykład na 

ganku, w garażu, poza zasiągiem wzroku.  
3. Przednia pokrywa powinna być zamknięta, aby zwiększyć odporność na warunki atmosferyczne.  

Dźwignia 

otwierania 
Przednie 

drzwiczki 

Przyciski 
Przycisk 
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Przednia 

pokrywa 


