
Побудуйте вашу власну охоронну систему 
СЕЙФ ДЛЯ ГРОШЕЙ 

Батькам:  
Прочитайте всі інструкції, перш ніж допомагати дітям 

А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
1. Допомога і нагляд дорослих необхідні весь час.
2. Цей комплект призначений для дітей старше 8 років.
3. Цей комплект і його кінцеві продукти містять дрібні деталі, які можуть викликати
задуху при необережному поводженні. Тримайте в місці, недоступному для дітей
віком до 3 років.
4. Щоб запобігти короткому замиканню, ніколи не торкайтеся контактів усередині
батарейного відсіку металевими предметами.

Б. ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙ 
1. Потрібні дві батареї 1,5 В АА (не входять до комплекту).
2. Для кращих результатів завжди використовуйте нові батареї.
3. Переконайтеся, що батареї вставлені правильно.
4. Видаляйте батареї з набору, якщо вони не використовуються.
5. Відразу ж замінюйте старі батареї, щоб уникнути можливої поломки набору.
6. Акумулятори повинні віддалятися з набору перед їх зарядкою.
7. Акумулятори повинні заряджатися під наглядом дорослих.
8. Переконайтеся, що контакти живлення в батарейному відсіку не закорочені.
9. Не намагайтеся заряджати батареї, що не можуть заряджатися.
10. Не змішуйте старі і нові батареї.
11. Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) батареї або акумулятори (Ni-Cd).

В. ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ 
Деталь 1. Верхня стінка сейфа  
Деталь 2. Бокові стінки сейфа (Позначені номерами 1-8 з двох сторін) 
Деталь 3. Нижня стінка сейфа (Позначення «А») 
Деталь 4. Циферблат  
Деталь 5. Храповик  
Деталь 6. Наклейки циферблата 
Деталь 7. Повзунковий перемикач   
Деталь 8. Кришка повзункового перемикача 
Деталь 9.  Штифт храповика («Собачка») 
Деталь 10. Підпружинена пластина 
Деталь 11. Кришка замка 
Деталь 12. Засувка   
Деталь 13. Ключ блокування   
Деталь 14. Кришки шарнірів 
Деталь 15. Пластиковий фіксатор 
Деталь 16. Гвинти з шайбами 
Деталь 17. Гвинти 

! Увага:
РИЗИК ЗАДУХИ –
Маленькі деталі.
Не призначено для дітей
до 3-х років.



Деталь 18. Пружина 
Деталь 19. Передні двері (передня частина з вимикачем, контактами, кришкою і 
зумером) 
Деталь 20. Передні двері (задня частина батарейним відсіком) 

Також потрібні (але не включені): 1 батарейка АА 1,5 В, невелика хрестоподібна 
викрутка 

Г. СКЛАДАННЯ ДВЕРЕЙ 
1. Просуньте вісь циферблата в отвір в центральній частині передньої сторони дверей.
Одягніть храпове колесо на вісь. Зіставте виріз храпового колеса з маленькою лінією на
краю циферблата. Закріпіть гвинтом з шайбою. Не затягуйте занадто сильно, колесо і
циферблат повинні легко повертатися.
2. Одягніть «собачку» храповика на штифт поруч з храповим колесом. Маленький
штифт на «собачці» повинен вказувати в сторону від храпового колеса.

3. Надіньте один кінець пружини на штифт на «собачці» храповика. Вставте штифт на
підпружиненній пластині, що утримує пружину, в інший кінець пружини і вставте
пластину в тримач.

4. Закріпіть «собачку» за допомогою гвинта з шайбою, але не затягуйте занадто сильно
- собачка повинна мати можливість вільно повертатися.

5. Помістіть повзунок перемикача поверх вимикача, чорний важіль вимикача виступає
з маленького отвору. Додайте кришку повзунка вимикача, закріпіть її двома простими
гвинтами.
6. Помістіть засувку з заднього боку замку.
7. Поверніть засувку, так щоб її коротке плече встановилося між металевими
контактами, і її коротке плече злегка виступало за край дверей.
8. Додайте кришку замка і закріпіть її двома гвинтами. Перевірте, чи працює ключ в
замку.

Д. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА 
9. Переконайтеся, що зумер знаходиться в своєму гнізді в передній частині дверей.
Вставте запасний дріт від зумера і червоний дріт від батарейного відсіку в клему поруч
з зумером. Закріпіть дроти за допомогою пластиковох клеми.
10. Протягніть інший дріт від вимикача і чорний дріт від батарейного відсіку в інший
отвір поряд з батарейним відсіком. Закріпіть дроти пластиковою клемою.

Е. ВСТАНОВЛЕННЯ PIN-КОДУ 
11. Поверніть циферблат так, щоб точка на циферблаті збіглася з трикутною міткою на
дверях.

12. Тепер візьміть наклейку з числами. Виберіть одне число, яке буде вашим
особистим ідентифікаційним номером (PIN) (наприклад, 10). Помістіть наклейку так,
щоб обраний вами номер знаходився безпосередньо на точці, а трикутна мітка
вказувала на номер (т. Е. 10 в даному прикладі).



Примітки: в комплект входить додаткова наклейка з PIN-кодом. У майбутньому ви 
можете змінити свій PIN-код, замінивши наклейку на нову. 
 
Є. СКЛАДННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ СИГНАЛІЗАЦІЇ 
13. Встановіть кришку на двері, закріпіть її чотирма гвинтами. 
 
14. Відкрийте замок за допомогою ключа. Помістіть передню частину системи в 
передню рамку так, щоб шпинделі на передній частині дверей збіглися між штифтами 
на рамці. Прикріпіть дві кришки шарнірів до шпинделям за допомогою гвинтів. 
 
Ж. СКЛАДАННЯ КОРПУСУ 
Конструкція пристрою охоронної сигналізації складається з передньої панелі (з 
дверима), яку ви тільки що зібрали, задньої панелі (з маркуванням «A») і 4 панелей, 
позначених цифрами на двох бічних краях. Всі панелі мають блокуючі гачки (засувки) 
по краях. Після того, як панелі з'єднані, їх не потрібно знову розбирати. 
 
15. Візьміть чотири бокові панелі. Розташуйте панелі, як показано на схемі. Всі числа 
повинні бути спрямовані вгору. 
 
16. Відповідно до послідовністі чисел (починаючи зі сторін 1 і 2 ...) з'єднайте панелі, 
вставивши блокують гачки по краях на місце. Це сформує чотиристоронню «тунельну» 
структуру. 
 
17. Тепер помістіть задню панель (позначено «A») на поверхню столу, щоб буква «А» 
була направлена до вас. 
 
18. Розташуйте конструкцію так, щоб сторона з прорізом була звернена від вас, як 
показано на малюнку. Встановіть «тунельну» конструкцію на задній панелі. (Примітка: 
якщо розташування панелей правильне, вони повинні без проблем бути встановлені в 
задню панель. Якщо вам потрібно зусилля для установки тунелю, розберіть панелі і 
повторіть кроки з 15 по 16). 
19. Нарешті, встановіть передню дверну панель з ключем зліва від вас, як показано на 
малюнку. Якщо дверна панель встановлена правильно, вся конструкція буде 
зафіксована в формі коробки і не повинна розбиратися. 
 
І. ВСТАНОВЛЕННЯ / ЗАМІНА БАТАРЕЇ 
Встановіть перемикач сигналу тривоги в положення «Сигнал викл.» (Alarm Off). 
(Примітка: щоб переключити перемикач в положення «Сигнал викл.», Ви повинні 
завжди повертати циферблат так, щоб трикутник вказував на обраний вами PIN-код.) 
 
20. Тепер відкрийте замок ключем і відкрийте двері. Вставте батарею AA в батарейний 
відсік. Встановіть кришку і закріпіть її гвинтом. 
 
К. ПЕРЕВІРКА СИГНАЛУ ТРИВОГИ 
Почніть з відкритих дверей, ключа у відкритому положенні і перемикача в положення 
«Сигнал викл.» (Alarm Off) (тобто вправо). Пам'ятайте, що вам потрібно повернути 



циферблат до правильного PIN-коду, перш ніж зрушити перемикач в положення 
«Сигнал викл.» 

• Тепер закрийте двері. Закрийте замок ключем.
• Встановіть перемикач сигналізації в положення «Сигнал вкл.» (Alarm On) (тобто
вліво).
• Поверніть циферблат так, щоб мітка покажчика на двері вказувала на число, відмінне
від обраного вами PIN-коду.
• Тепер спробуйте зрушити перемикач в положення «Сигнал викл.» Ви не повинні бути
в змозі зробити це. Відключення тривоги заборонено.
• Спробуйте відкрити дверний замок ключем зараз, і прозвучить сигнал тривоги.
• Тепер скиньте сигнал тривоги, повернувши ключ, щоб знову закрити двері.
• Після цього поверніть циферблат на правильний PIN-код.
• Встановіть перемикач сигнал в положення «Сигнал викл.» Тепер сигнал відключений.
• Поверніть ключ, щоб відімкнути двері. Сигнал не звучатиме, і ви можете відкрити
двері зараз.

Якщо сигнал тривоги не працює належним чином, зверніться до розділу усунення 
несправностей нижче. Вітаємо, ваш унікальний сейф з грошима і сигналізацією 
завершено. 

Л. РОБОТА 
Це сейф з подвійним захистом. «Шпигуну» або «грабіжникові» потрібно взяти ключ і 
занти PIN-код, щоб відкрити сейф без спрацьовування сигналізації.  

Щоб закрити сейф 
Зачиніть двері. Поверніть ключ вліво, щоб замкнути двері. Переключіть перемикач 
вліво і поверніть диск кілька разів, щоб мітка не вказувала на обраний вами PIN-код. 
Тепер, якщо хтось спробує відкрити двері, повернувши ключ, прозвучить сигнал 
тривоги. 

Щоб відкрити сейф 
Повертайте диск до тих пір, поки покажчик на дверях не вкаже правильний PIN-код. 
Переведіть перемикач в положення «Сигнал викл.» Тепер ви можете повернути ключ, 
що не відключаючи сигнал. 

М. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
Якщо сигнал тривоги не звучить: 
• Переконайтеся, що ви використовуєте нову батарею.
• Переконайтеся, що батарея правильно вставлена в відсік.
• Переконайтеся, що всі дроти торкаються металевих клем.
• Переконайтеся, що всі дроти підключені правильно.
• Переконайтеся, що ключ правильно вставлений між металевими контактами, коли
ключ повернуть у положення «відкрито». Коли ключ повернуть у положення
«закрито», металеві пластини повинні знову увійти в контакт.

Н. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ 



Батарея підключається до зумер двома перемикачами: один за повзунковим 
перемикачем і один в замку, утвореному двома металевими контактами. Два 
перемикача розташовані послідовно один за одним, тому, якщо один або інший 
розімкнути, зумер не звучить. Коли повзунковий перемикач знаходиться вправому 
положенні (положення «Сигнал вимкнений»), перемикач за ним розімкнутий, тому 
звуковий сигнал тривоги не буде звучати, незалежно від положення ключа. Коли 
повзунковий перемикач знаходиться влівому положенні (положення «Сигнал вкл.), А 
ключ повернуть вправо, обидва перемикача розімкнуті, і лунає звуковий сигнал. 

О. ЦІКАВІ ФАКТИ 
• Сейфи зазвичай виготовляються з металу, щоб грабіжники не змогли відкрити його і
забрати його вміст.
• Сейф з замком для ключа - це сейф, який відкривається ключем.
• Комбінований сейф - це сейф, який розблокується натисканням послідовності клавіш
або набором цифр на циферблаті.
• Сейф з тимчасової блокуванням - це сейф, пов'язаний з годинником, тому його мож
але розблокувати тільки в певний час дня.
• Сейф з обманом - це сейф, замаскований під інший предмет, наприклад книгу або
консервну банку.
• Багато сейфів вогнестійкі і водостійкі, тому їх вміст може вижити в палаючому
будинку або в результаті повені.
• Сховище - це кімната, яка є гігантським сейфом. У неї є надміцні стіни, підлогу і стелю,
і важка запирающаяся двері.

Запитання і коментарі 
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. 
Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини цього 
комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого 
дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви також 
можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 
465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua


