
 

Sejf hotelowy Be

Przygotowanie sejfu do pracy:
• Sejf standardowo jest otwarty

• Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od 

wewnętrznej strony drzwiczek sejfu). Zalecamy stosowanie dobrych baterii 

alkaicznych np. DURACELL, ENERGIZER

• Po włożeniu baterii sejf jest gotowy do pracy

• Zalecamy przymocowanie sejfu np. do podłogi lub ściany, celem zabezpieczenia go 

przed ewentualną prób

w tylnej i dolnej części obudowy. W zestawie znajdują się 2 śruby do montażu do 

płyty drewnianej lub drewnopodobnej, np. do montażu sejfu w szafie.

 

 

Obsługa sejfu przez gościa hotelowego:
• Sejf standardowo jest otwarty

• Proszę umieścić przedmioty w sejfie i zamknąć drzwiczki

• Proszę wpisać dowolny kod (od 4 do 9 cyfr) i potwierdzić przyciskiem 

(przytrzymać drzwiczki w pozycji zamkniętej)

• Sejf zostanie zamknięty a na wyświetlaczu pojawi się 

• Otwarcie sejfu jest możliwe po ponownym wpisaniu kodu którym został on 

zamknięty 

• Pusty sejf przy wymeldowaniu z pokoju proszę zostawić otwarty

 

 

Awaryjne otwieranie sejfu:
• Sejf można awaryjnie otworzyć kluczem, ale wymaga to zdjęc

wyświetlacza. W tym celu należy odkręcić 2 śrubki z boku wyświetlacza i zdjąć osłonę 

wyświetlacza 

• Do każdego sejfu dostarczany jest komplet 3 kluczy, które pasują do danego 

egzemplarza sejfu 

• Po otwarciu sejfu kluczem, należy zrestartować

zaślepki baterii i wciśnięcie na ok. 3 sek przycisku resetu ulokowanego nad bateriami

• Po sygnale dźwiękowym sejf jest zresetowany, tzn. że można go zamknąć nowym 

kodem np. 1234 i potwierdzić przyciskiem #/

• Następnie otworzyć tym samym kodem którym został zamknięty np. 1234

• Sejf jest ponownie gotowy do pracy dla Klienta

 

 

Odczyt zdarzeń: 
• Jeżeli posiadamy ręczny programator zamków 

odczytać zdarzenia, tzn. kiedy sejf był otwierany/zamykany. W tym celu n

podłączyć kablem miniUSB do złącza znajdującego się z boku klawiatury

• Dalej postępować zgodnie z instrukcją do HANDSET

 

 Dokładny opis produktu na http://www.segal.pl/sejf
 

Sejf hotelowy Be-Tech 
Instrukcja obsługi 

 
Przygotowanie sejfu do pracy: 

Sejf standardowo jest otwarty 

Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od 

wewnętrznej strony drzwiczek sejfu). Zalecamy stosowanie dobrych baterii 

alkaicznych np. DURACELL, ENERGIZER 

Po włożeniu baterii sejf jest gotowy do pracy 

Zalecamy przymocowanie sejfu np. do podłogi lub ściany, celem zabezpieczenia go 

przed ewentualną próbą kradzieży. W tym celu można wykorzystać otwory na śruby 

w tylnej i dolnej części obudowy. W zestawie znajdują się 2 śruby do montażu do 

płyty drewnianej lub drewnopodobnej, np. do montażu sejfu w szafie.

Obsługa sejfu przez gościa hotelowego: 
dardowo jest otwarty 

Proszę umieścić przedmioty w sejfie i zamknąć drzwiczki 

Proszę wpisać dowolny kod (od 4 do 9 cyfr) i potwierdzić przyciskiem 

(przytrzymać drzwiczki w pozycji zamkniętej) 

Sejf zostanie zamknięty a na wyświetlaczu pojawi się na chwilę wprowadzony kod

Otwarcie sejfu jest możliwe po ponownym wpisaniu kodu którym został on 

Pusty sejf przy wymeldowaniu z pokoju proszę zostawić otwarty 

Awaryjne otwieranie sejfu: 
Sejf można awaryjnie otworzyć kluczem, ale wymaga to zdjęc

wyświetlacza. W tym celu należy odkręcić 2 śrubki z boku wyświetlacza i zdjąć osłonę 

Do każdego sejfu dostarczany jest komplet 3 kluczy, które pasują do danego 

Po otwarciu sejfu kluczem, należy zrestartować stary kod, poprzez odkręcenie 

zaślepki baterii i wciśnięcie na ok. 3 sek przycisku resetu ulokowanego nad bateriami

Po sygnale dźwiękowym sejf jest zresetowany, tzn. że można go zamknąć nowym 

kodem np. 1234 i potwierdzić przyciskiem #/ 

tym samym kodem którym został zamknięty np. 1234

Sejf jest ponownie gotowy do pracy dla Klienta 

Jeżeli posiadamy ręczny programator zamków Be-Tech HANDSET to możemy 

odczytać zdarzenia, tzn. kiedy sejf był otwierany/zamykany. W tym celu n

podłączyć kablem miniUSB do złącza znajdującego się z boku klawiatury

Dalej postępować zgodnie z instrukcją do HANDSET 

http://www.segal.pl/sejf-hotelowy-be-tech-15 

Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od 

wewnętrznej strony drzwiczek sejfu). Zalecamy stosowanie dobrych baterii 

Zalecamy przymocowanie sejfu np. do podłogi lub ściany, celem zabezpieczenia go 

ą kradzieży. W tym celu można wykorzystać otwory na śruby 

w tylnej i dolnej części obudowy. W zestawie znajdują się 2 śruby do montażu do 

płyty drewnianej lub drewnopodobnej, np. do montażu sejfu w szafie. 

Proszę wpisać dowolny kod (od 4 do 9 cyfr) i potwierdzić przyciskiem   #/ 

wprowadzony kod 

Otwarcie sejfu jest możliwe po ponownym wpisaniu kodu którym został on 

Sejf można awaryjnie otworzyć kluczem, ale wymaga to zdjęcia czarnej osłonki 

wyświetlacza. W tym celu należy odkręcić 2 śrubki z boku wyświetlacza i zdjąć osłonę 

Do każdego sejfu dostarczany jest komplet 3 kluczy, które pasują do danego 

stary kod, poprzez odkręcenie 

zaślepki baterii i wciśnięcie na ok. 3 sek przycisku resetu ulokowanego nad bateriami 

Po sygnale dźwiękowym sejf jest zresetowany, tzn. że można go zamknąć nowym 

tym samym kodem którym został zamknięty np. 1234 

HANDSET to możemy 

odczytać zdarzenia, tzn. kiedy sejf był otwierany/zamykany. W tym celu należy go 

podłączyć kablem miniUSB do złącza znajdującego się z boku klawiatury.  

www.segal.pl 



 

1. Opis elementów sejfu Be
 

* baterie nie stanowią wyposa

 

  

Opis elementów sejfu Be -Tech  

 wyposażenia standardowego, należy je zamówi

 
 

 

 
y je zamówić oddzielnie 



 

2. Monta ż sejfu Be- Tech Harmony
 

• Zdejmij pokrywę ochronn
 

Rys. 1. 

 

  

Tech Harmony  

 ochronną w celu montażu baterii. 

 
 



 

b. Umieść sejf w miejscu do tego przeznaczonym. Zabezpiecz sejf dzi
zamocowaniu go do mebla za pomoc
elementem sejfu. 
 
Rys. 2 

Sejf posiada 8 otworów pr
spodzie. Miejsca wkręcenia ko
powinien zamocować je wed
 
Otworowanie mebla dla Sejf hotelowy Be
 
Rys. 3 
 

 

sejf w miejscu do tego przeznaczonym. Zabezpiecz sejf dzi
zamocowaniu go do mebla za pomocą 4 kołków mocujących b

w przelotowych – 4 na tylnej ścianie oraz 4 na 
cenia kołków mocujących są dowolne, instalator 
je według własnego uznania. 

Otworowanie mebla dla Sejf hotelowy Be -Tech Harmony 15

 

sejf w miejscu do tego przeznaczonym. Zabezpiecz sejf dzięki 
cych będących 

 
cianie oraz 4 na 
dowolne, instalator 

Tech Harmony 15 ” 



 

Instrukcja u żytkowania
Sejf z otwartymi drzwiami jest gotowy do u
należy nadać mu kod. 
 
Sejfy Be- Tech Harmony mog

• Tryb prywatny – 
tymczasowych. Działanie sejfu w tym tryb
zamknięcie za pomoc
 

• Tryb dzielony – zalecany dla obiektów hotelowych
Goście hotelowi mog
Osoby upoważnione mog
zablokowania sejfu
 

Istnieje możliwość ustawienia 5 kod
przeznaczone np. dla pracownik
Kody serwisowe powinny by
indywidualnie. Sejf posiad
zaleca się podawania osob
 
Ustawienie sejfu w tryb dzielony / prywatny:

• Ustawienie Trybu Dzielonego 
ok 1 sek, usłyszysz sygnał d
Tryb Dzielony jest
 

• Ustawienie Trybu Prywatnego 
przytrzymaj na ok 3 sek usłyszysz sygnał d
następnie „beep” 
Tryb Prywatny jest aktywny.

 
Przycisk restartujący znajduje si
Aby się do niego dostać
Rys. 4 

ytkowania  
Sejf z otwartymi drzwiami jest gotowy do użycia. W celu zamkni

Tech Harmony mog ą działać w dwó ch trybach:
 tryb uniemożliwia ustawienie kodów 

Działanie sejfu w tym trybie pozwala na szybkie 
cie za pomocą kodu właściciela, wciskając jedynie #.

zalecany dla obiektów hotelowych
cie hotelowi mogą samodzielnie ustawiać kody tymczasowe. 

żnione mogą otworzyć kod w przypadku np. 
ia sejfu poprzez wpisanie błędnego kodu.

ustawienia 5 kodów serwisowych. Kody te mog
przeznaczone np. dla pracowników recepcji bądź osób technicznych. 

serwisowe powinny być przypisane do każdej z osób 
posiada funkcję zczytywania historii zdarze

podawania osobom postronnym kodu właściciela.

Ustawienie sejfu w tryb dzielony / prywatny:  
Ustawienie Trybu Dzielonego – Naciśnij przycisk resetuj

usłyszysz sygnał dźwiękowy „beep”, następnie „beep” 
Tryb Dzielony jest aktywny. 

Ustawienie Trybu Prywatnego - Naciśnij przycisk resetuj
ok 3 sek usłyszysz sygnał dźwiękowy „beep beep”, 

pnie „beep” – 
Prywatny jest aktywny. 

cy znajduje się w wewnętrznej stronie drzwiczek sejfu. 
ć należy odkręcić płytkę maskującą

 

ycia. W celu zamknięcia 

ch trybach:  
liwia ustawienie kodów 

ie pozwala na szybkie 
ąc jedynie #. 

zalecany dla obiektów hotelowych  
 kody tymczasowe. 

 kod w przypadku np. 
dnego kodu. 

w serwisowych. Kody te mogą być 
b technicznych. 

b 
zczytywania historii zdarzeń. Nie 

ciciela. 

nij przycisk resetujący, przez 
, następnie „beep” - 

nij przycisk resetujący, 
kowy „beep beep”, 

trznej stronie drzwiczek sejfu. 
ą baterie. 



 

Otwieranie/ zamykanie sejfu dzia
pomoc ą kodu u żytkownika:
Aby zamknąć sejf użytkownik musi zamkn
wpisać dowolny kod użytkownika oraz zatwierdzi
powinien zawierać od 4 do
 
Na wyświetlaczu pojawi si
poprawnie zamknięty. Aby go otworzy
kod użytkownika oraz zatwierdzi
 
Jeśli nastąpiła pomyłka przy wpisywaniu kodu, przed zatwierdzeniem 
można wykasować cyfry wciskaj
Istnieje możliwość zmiany kod
próbie zamknięcia sejfu.
 
 
Otwieranie/ zamykanie sejfu dzia
Aby zamknąć sejf w trybie prywatnym, wystarczy zamkn
oraz wpisać #. Na ekranie pojawi si
został poprawnie zamkni
 
Sejf w trybie prywatnym otw
odróżnieniu od Trybu Dzielonego, wpisywanie kodu nie jest poprzedzone 
przyciskami *,0 oraz #. 
Wystarczy wpisać kod i zatwierdzi
 
Jeśli użytkownik chce otworzy
należy wcisnąć przycisk *, numer kodu serwisowego, kt
wprowadzać (1-5), wprowadzi
W Trybie Prywatnym nie istnieje mo
tymczasowych. 
 
Programowanie kod
Kod wła ściciela: 
Kod właściciela jest kodem, dzi
mogła otworzyć sejf, nawet je
tymczasowy kod dostępu.

1. Upewnij się, że drzwiczki sejfu s
2. Naciśnij przycisk *, 0 

następnie naciśnij
3. Na wyświetlaczu pojawi si

właściciela naciśnij przycisk *, 0 oraz #, w ci
wprowadź nowy kod a

4. Na wyświetlaczu pojawi si
kod właściciela oraz ponownie zatwierd

Otwieranie/ zamykanie sejfu dzia łającego w Trybie Dzielonym za 
ytkownika:  

kownik musi zamknąć drzwiczki, a nast
ytkownika oraz zatwierdzić go przyciskiem #. Kod 

od 4 do 9 cyfr. 

wietlaczu pojawi się napis CLSd- oznacza to, że sejf zosta
ty. Aby go otworzyć należy ponownie wpisa

zatwierdzić #. 

ka przy wpisywaniu kodu, przed zatwierdzeniem 
cyfry wciskając przycisk *. 

zmiany kodów tymczasowych za każdym razem przy 
ejfu. 

Otwieranie/ zamykanie sejfu dzia łającego w Trybie Prywatnym:
sejf w trybie prywatnym, wystarczy zamknąć
Na ekranie pojawi się napis CLSd – oznacza to, 

poprawnie zamknięty. 

Sejf w trybie prywatnym otwiera się za pomocą kodu właściciela. W 
Trybu Dzielonego, wpisywanie kodu nie jest poprzedzone 

 
kod i zatwierdzić #. 

ytkownik chce otworzyć sejf za pomocą kodu serwisowego 
k *, numer kodu serwisowego, który b

wprowadzić dany kod serwisowy oraz zatwierdzi
W Trybie Prywatnym nie istnieje możliwość ustawiania kod

Programowanie kod ów: 

ciciela jest kodem, dzięki któremu osoba upoważ
sejf, nawet jeśli inny użytkownik nadał mu sw

pu. 
e drzwiczki sejfu są otwarte. 

*, 0 oraz #, wprowadź kod inicjujący: 
śnij przycisk #. 

wietlaczu pojawi się napis 1St, aby nadać nowy kod 
śnij przycisk *, 0 oraz #, w ciągu 6 sekund 

 nowy kod a następnie zatwierdź przyciskiem #.
wietlaczu pojawi się napis 2St. Wprowadź nadany własny 

ciciela oraz ponownie zatwierdź #. 

cego w Trybie Dzielonym za 

drzwiczki, a następnie 
go przyciskiem #. Kod 

e sejf został 
ponownie wpisać nadany 

ka przy wpisywaniu kodu, przed zatwierdzeniem 

dym razem przy 

cego w Trybie Prywatnym:  
ąć drzwiczki 

oznacza to, że sejf 

ciciela. W 
Trybu Dzielonego, wpisywanie kodu nie jest poprzedzone 

kodu serwisowego 
ry będziemy 

dany kod serwisowy oraz zatwierdzić #. 
ustawiania kodów 

żniona będzie 
mu swój 

ący: 123456, a 

ć nowy kod 
gu 6 sekund 

 przyciskiem #. 
ź nadany własny 



 

5. Na wyświetlaczu pojawi si
zakończyło się sukcesem.

 

Zmiana kodu wła ściciela:
1. Upewnij się, że drzwiczki sejfu s
2. Naciśnij *, 0 oraz # a nast

oraz zatwierdź przyciskiem #.
3. Na wyświetlaczu pojawi si

rozpocząć wprowadzanie własnych ustawie
4. Na wyświetlaczu pojawi si

zatwierdź #. 
5. Na wyświetlaczu pojawi si

następnie zatwierdź
6. Na wyświetlaczu pojawi si

kodu właściciela zako
 
 
Otwieranie sejfu za pomoc

1. Naciśnij *,0 oraz #, nast
właściciela i zatwierd

2. Kiedy na wyświetlaczu pojawi si
jest otwarty. 
 

Kod serwisowy: 
1. Upewnij się, że drzwiczki sejfu s
2. Naciśnij *,0 oraz #, wprowad

zatwierdź #. 
3. Na wyświetlaczu pojawi si
4. Na wyświetlaczu pojawi si

naciśnij #. 
5. Na wyświetlaczu pojawi si

pierwszy kod serwisowy oraz zatwierd
6. Kiedy na wyświetlaczu pojawi si

wprowadzenie pierwszego kodu serwisowego zako
sukcesem. 

7. Jeśli chcemy wprowadzi
powtórzyć w/w czynno
*,2 oraz # (w przypadku
nadania kolejnych kodów) Istnieje
kodów serwisowych.

 
 
Usuwanie wybranych kod

1. Upewnij się, że drzwiczki sejfu s
2. Naciśnij *,0 oraz #, wprowad

zatwierdź #. 

wietlaczu pojawi się napis dOne - wpisywanie kodu 
sukcesem. 

ciciela:  
e drzwiczki sejfu są otwarte. 

nij *, 0 oraz # a następnie wprowadź aktualny kod wła
ź przyciskiem #. 

wietlaczu pojawi się napis PrOG, oznacza to, ż
wprowadzanie własnych ustawień. Naciśnij *,0, #.

wietlaczu pojawi się 1St, wprowadź nowy kod a nast

u pojawi się 2St, ponownie wprowadź
zatwierdź #. 

wietlaczu pojawi się napis dOnE , oznacza to, ż
ciciela zakończyła się sukcesem. 

Otwieranie sejfu za pomoc ą kodu wła ściciela: 
nij *,0 oraz #, następnie wprowadź nadany wcze

zatwierdź #. 
wietlaczu pojawi się napis OPEn – oznacza to 

e drzwiczki sejfu są otwarte. 
nij *,0 oraz #, wprowadź kod wła ściciela a nastę

wietlaczu pojawi się napis PrOG , naciśnij *,1 oraz #.
wietlaczu pojawi się 1St , wprowadź 1 kod serwisowy i 

wietlaczu pojawi się 2St, ponownie wprowadź
serwisowy oraz zatwierdź #. 
świetlaczu pojawi się dOnE, oznacza to, 
pierwszego kodu serwisowego zako

li chcemy wprowadzić następny kod serwisowy, nale
czynności ze zmianą w punkcie 3 – nale

(w przypadku kodu drugiego oraz kolejne cyfry w celu 
nadania kolejnych kodów) Istnieje możliwość nadania max 5 
kodów serwisowych. 

Usuwanie wybranych kod ów serwisowych: 
e drzwiczki sejfu są otwarte. 

nij *,0 oraz #, wprowadź kod właściciela a nastę

wpisywanie kodu 

 aktualny kod właściciela 

, oznacza to, że możesz 
. Naciśnij *,0, #. 

 nowy kod a następnie 

, ponownie wprowadź nowy kod a 

, oznacza to, że zmiana 

 nadany wcześniej kod 

oznacza to że sejf 

a następnie 

nij *,1 oraz #. 
 1 kod serwisowy i 

 2St, ponownie wprowadź nadany 

 dOnE, oznacza to, że 
pierwszego kodu serwisowego zakończyło się 

pny kod serwisowy, należy 
należy nacisnąć 

kodu drugiego oraz kolejne cyfry w celu 
ść nadania max 5 

ciciela a następnie 



 

3. Na wyświetlaczu pojawi si
4. Na wyświetlaczu pojawi si

i zatwierdź #. 
1. Na wyświetlaczu pojawi si

pierwszy kod serwisowy został usuni
2. *Jeśli chcemy usun

wpisujemy *,*,3 oraz #.
 
 
Usuwanie wszystkich kod

1. Upewnij się, że drzwiczki sejfu s
2. Naciśnij *,0 oraz #, wprowad

zatwierdź #. 
3. Na wyświetlaczu pojawi si
4. Na wyświetlaczu pojawi si

właściciela oraz zatwierd
5. Na wyświetlaczu pojawi si

kody serwisowe zostały usuni
 

 

Otwieranie sejfu kodem serwisowym:
1. Naciśnij *, numer kodu serwisowego którym chcesz otworzy

(1-5), kod serwisowy oraz zatwierd
2. Na wyświetlaczu pojawi si

 
 
Użytkowanie sejfu w przestrzeni pu
W przypadku użytkowania sejfy w przestrzeni publicznej, gdzie mo
jest podejrzenie wpisywania kodu przez osoby postronne istnieje 
możliwość załączenia Trybu Bezpiecze
wpisaniem kodu należy podw
 
Dzięki temu, wpisując kod na wy
jedynie „-” 
 
 
Błędnie wpisany kod  
W przypadku 5-krotnego wpisania b
sejfu zostanie zablokowana, na wy
Klawiatura zablokowana
 
 
Otwarcie sejfu kluczem mechanicznym
W przypadku zapomnienie kodu w
istnieje możliwość otwarcia sejfu kluczem mechanicznym.

wietlaczu pojawi się napis PrOG , naciśnij *,*,1 oraz #.
wietlaczu pojawi się napis dEL1, wprowadź kod wła

wietlaczu pojawi się dOnE, sygnał dźwiękowy oznacza, 
kod serwisowy został usunięty. 

li chcemy usunąć np. trzeci kod serwisowy, w czynno
*,*,3 oraz #. 

Usuwanie wszystkich kod ów serwisowych: 
e drzwiczki sejfu są otwarte. 

nij *,0 oraz #, wprowadź kod właściciela a nastę

wietlaczu pojawi się napis PrOG , naciśnij *,*,* oraz #.
wietlaczu pojawi się napis dEL ALL, wprowadź

zatwierdź #. 
wietlaczu pojawi się dOnE, sygnał dźwiękowy oznacza, 

zostały usunięte. 

Otwieranie sejfu kodem serwisowym:  
nij *, numer kodu serwisowego którym chcesz otworzy

serwisowy oraz zatwierdź #. 
wietlaczu pojawi się napis OPEn – sejf został otwarty.

ytkowanie sejfu w przestrzeni pu blicznej 
ytkowania sejfy w przestrzeni publicznej, gdzie mo

podejrzenie wpisywania kodu przez osoby postronne istnieje 
Trybu Bezpieczeństwa. Aby to zrobi
y podwójnie nacisnąć przycisk *. 

c kod na wyświetlaczu nie będą pojawia

 
krotnego wpisania błędnego kodu dostępu, klawiatura 

zablokowana, na wyświetlaczu pojawi się napis HOLd. 
okowana będzie przez 5 min. 

Otwarcie sejfu kluczem mechanicznym  
W przypadku zapomnienie kodu właściciela lub kodów serwisowych 

otwarcia sejfu kluczem mechanicznym. 

nij *,*,1 oraz #. 
ź kod właściciela 

kowy oznacza, że 

 np. trzeci kod serwisowy, w czynności nr 3 

następnie 

nij *,*,* oraz #. 
 napis dEL ALL, wprowadź kod 

kowy oznacza, że 

nij *, numer kodu serwisowego którym chcesz otworzyć sejf 

sejf został otwarty. 

ytkowania sejfy w przestrzeni publicznej, gdzie możliwe 
podejrzenie wpisywania kodu przez osoby postronne istnieje 

stwa. Aby to zrobić przed 

pojawiać się cyfry, a 

pu, klawiatura 
napis HOLd. 

w serwisowych 
 



 

Wkładka do klucza mechanicznego znajduje si
na rysunku: 
 
Rys. 5 
 

 

Po otwarciu sejfu kluczem, nale
odkręcenie zaślepki baterii i wci
ulokowanego nad bateriami
 

adka do klucza mechanicznego znajduje się w miejscu pokazanym 

 

Po otwarciu sejfu kluczem, należy zrestartować stary kod, poprzez 
lepki baterii i wciśnięcie na ok. 3 sek przycisku resetu 

ulokowanego nad bateriami 

w miejscu pokazanym 

stary kod, poprzez 
cie na ok. 3 sek przycisku resetu 


