
Seifurile  Yale gama Value – Manual de utilizare

YSV/200/DB1, YSV/250/DB1, YSV/390/DB1, YLV/200/DB1

Indicatori luminosiManer

Incuietoare mecanica 
(pentru cheie)

Tastatura

Buton de resetare

Compartiment baterii

An ASSA ABLOY Group brand

(pentru cheie)

FIXARE SEIF

1. 2. 3. 4.

Se aseaza seiful pe 
pozitie si se 
marcheaza locul prin 
gaurile de fixare

Se indeparteaza 
seiful si se fac gaurile 
conform pozitiei alese

Se aseaza din nou 
seiful pe pozitie si se 
fixeaza cu ajutorul 
suruburilor 

Se strang suruburile 
astfel incat sa se 
asigure o fixare cat 
mai stabila



SETARE/RESETARE COD DE UTILIZATOR

1. Apasati si tineti apasat butonul rosu din compartimentul bateriilor
situat in spatele usii, pana auziti doua semnale sonore
*la unele modele acest buton este amplasat pe cantul usii, in zona

balamalelor.

2. Introduceti codul dorit (format din 3 pana la 8 cifre) si apoi apasati 
tasta “enter”. Cand codul este setat/acceptat, veti auzi un semnal 
sonor de confirmare, insotit de aprinderea butonului cu lumina verde.

Nota: codul trebuie introdus in maxim 15 secunde dupa ce ati apasat 
butonul rosu, in caz contrar trebuie sa apasati din nou acel buton rosu 

DESCHIDEREA SEIFULUI CU AJUTORUL CHEII MECANICE

An ASSA ABLOY Group brand[ 2 ]

1.
Pentru a deschide seiful, introduceti cheia in orificiul special creat 
care se gaseste in spatele logo-ului Yale

2. Rasuciti cheia si manerul in sens invers acelor de ceasornic, pentru 
a deschide seiful

Important: NU pastrati cheile in seif

Nota: din motive de securitate, dupa ce ati deschis seiful cu cheia 
mecanica, aceasta nu poate fi scoasa din incuietoare decat dupa ce 
veti incuia din nou seiful cu ajutorul cheii.



DESCHIDEREA SEIFULUI CU AJUTORUL CODULUI

1. Introduceti codul ales si apoi apasati tasta cu simbolul cheii desenat

2.
Dupa ce ati introdus codul corect veti auzi un semnal sonor de 
confirmare, insotit de aprinderea  indicatorului luminos verde. Rasuciti 
manerul in sens invers acelor de ceasornic si deschideti seiful.

Nota: daca ati introdus codul gresit, veti auzi un beep. Daca ati 
introdus codul gresit de 3 ori la rand, sistemul electronic se blocheaza 
pentru 20 de secunde. Daca ati introdus codul gresit de 6 ori la rand, 
sistemul electronic se blocheaza pentru 5 minute. 

INCHIDEREA SEIFULUI

An ASSA ABLOY Group brand[ 3 ]

INCHIDEREA SEIFULUI

1. Inchideti usa

2.
Rasuciti manerul in sensul acelor de ceasornic, pentru a bloca seiful

Important: NU pastrati cheile in seif

Nota: din motive de securitate, dupa ce ati deschis seiful cu cheia 
mecanica, aceasta nu poate fi scoasa din incuietoare decat dupa ce 
veti incuia din nou seiful cu ajutorul cheii.



INLOCUIREA BATERIILOR

1. Indepartati capacul bateriilor de pe spatele usii

2.
Asezati bateriile conform ilustratiilor din compartimentul aferent 
acestora. Dupa asezarea bateriilor, inchideti acest compartiment cu 
ajutorul capacului. 

Nota: de fiecare data cand schimbati bateriile, codul de utilizator 

Inainte de folosire, seiful trebuie dotat cu baterii: sunt necesare 4 baterii tip AA (1,5 V) –
acestea nu sunt incluse in pachetul initial. Cand bateriile sunt aproape descarcate si este 
necesara inlocuirea lor, indicatorul luminos rosu se va aprinde atunci cand deschideti seiful cu 
ajutorul codului.

An ASSA ABLOY Group brand[ 4 ]

Nota: de fiecare data cand schimbati bateriile, codul de utilizator 
trebuie inregistrat din nou (vedeti sectiunea SETARE/RESETARE COD 
DE UTILIZATOR)


