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INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO WOLF WX370 

 
UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania sejfu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

 
 
 
KOD OSOBISTY – kod wprowadzany indywidulanie przez użytkownika w celu zamknięcia lub otwarcia sejfu.  
KOD MASTER – uniwersalny kod odblokowujący sejf używany w przypadku utraty KODU OSOBISTEGO.  
KLUCZ MASTER – klucz używany do mechanicznego otwarcia sejfu w przypadku rozładowania baterii.  
 
1. PIERWSZE URUCHOMIENIE  
a) Drzwi sejfu standardowo są otwarte.  
b) Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu drzwi.  
c) Włóż baterie dołączone do sejfu (4 x 1,5V typu AA). 
d) Sejf wyda krótki dźwięk informujący o włączeniu zasilania.  
e) Na wyświetlaczu pojawi się napis „GOOD”. 
f) Sejf jest gotowy do pracy.  
 
2. ZAMYKANIE SEJFU ZA POMOCĄ KODU OSOBISTEGO  
a) Zamknij drzwi sejfu.  
b) Trzymając drzwi sejfu wprowadź KOD OSOBISTY składający się z 3 do 6 cyfr.  
c) Naciśnij klawisz „LOCK”.  
d) Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSED” następnie nowo nadany KOD OSOBISTY.   
 
3. OTWIERANIE SEJFU ZA POMOCĄ KODU OSOBISTEGO  
a) Wprowadź uprzednio wpisany KOD OSOBISTY składający się z 3 do 6 cyfr 
b) Drzwi sejfu otworzą się automatycznie. 
c) Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPEN”.  
d) Po wprowadzeniu 3 błędnych kodów sejf zablokuje się na 15 minut.  
 
4. USTAWIENIE KODU MASTER   
a) Domyślny KOD MASTER to 0-0-0-0-0-0. 
b) Aby zmienić KOD MASTER drzwi sejfu muszą być otwarte.  
c) Wciśnij dwukrotnie klawisz „CLEAR”. 
d) Na wyświetlaczu pojawi się napis „PROG”. 
e) Wprowadź domyślny KOD MASTER 0-0-0-0-0-0 i wciśnij klawisz „LOCK”. 
f) Na wyświetlaczu pojawi się napis „NEW”. 
g) Wprowadź nowy KOD MASTER składający się z 6 cyfr i wciśnij klawisz „LOCK”. 
h) Na wyświetlaczu pojawi się napis „AGAIN”. 
i) Ponownie wprowadź nowy 6-cyfrowy KOD MASTER i wciśnij „LOCK”.  
j) Na wyświetlaczu pojawi się napis „DONE”.  
k) Nowy KOD MASTER został nadany.  

 
 

 
 



 
 

5. AWARYJNE OTWIERANIE SEJFU ZA POMOCĄ KLUCZA MASTER   
a) Zdejmij zaślepkę zabezpieczającą zamek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Wprowadź KLUCZ MASTER tak, aby nacięcie na kluczu było „na godzinie 12:00”.  
c) Przekręć KLUCZ MASTER przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 
d) Na wyświetlaczu wyświetli się napis „OPEN”.    
e) Użycie KLUCZA MASTER nie zmianie uprzednio wpisanego KODU OSOBISTEGO i KODU MASTER.  
f) KLUCZ MASTER należy przechowywać w bezpiecznym miejscu – innym niż sejf!  

 
6. WYMIANA BATERII 
Kiedy przy wprowadzeniu KODU OSOBISTEGO pojawi się napis „BA-Ha” należy niezwłocznie wymienić baterie.   
a) Otwórz drzwi sejfu.  
b) Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu drzwi.  
c) Włóż nowe baterie (4 x 1,5V typu AA). 
d) Sejf wyda krótki dźwięk informujący o włączeniu zasilania.  
e) Na wyświetlaczu pojawi się napis „GOOD”. 

 
7. MONTAŻ SEJFU  
W celu zmniejszenia ryzyka kradzieży sejfu został on przystosowany do montażu. Posiada 6 otworów 
przelotowych -  4 na spodzie i 2 na tylnej ścianie. Miejsca wkręcenia śrub oraz podkładek mocujących 
dołączonych do sejfu są dowolne, instalator powinien zamocować je według własnego uznania. 
a) Umieść sejf na stabilnym podłoży w miejscu do tego wyznaczonym np. w zabudowie meblowej.  
b) Zachowaj dystans od przedniej krawędzi półki nie mniejszy niż 5 cm.  
c) Otwórz drzwi sejfu.  
d) Wyjmij ochronną wykładzinę z wnętrza sejfu.  
e) Wkręć cztery śruby z podkładkami w wybrane otwory przelotowe.    
f) Włóż ochronna wykładzinę do wnętrza sejfu.  
 
8. ZAWARTOŚĆ KAŻDEGO SEJFU  
a) baterie 1,5V typu AA – 4 sztuki. 
b) wkręty do drewna 4.5 x 20 mm – 4 sztuki.  
c) podkładka o średnicy 10 mm  - 4 sztuki.  
d) klucz MASTER – 1 sztuka.  
 
 
 
  


