
ІМПЕРІЯ СЕЙФІВ (044) 228-63-70, (050) 222-22-36 

Інструкція до біометричного замка GRIFFON 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Управляється відбитком пальця та (або) паролем. 
• Чутливий біометричний зчитувач відбитків пальців. Можна додати до 20 відбитків пальців. 
• Програмований пароль з 6-12 цифр. Можна додати до 30 випадкових чисел перед або після пароля, 

для більшої безпеки. 
• Режим, який визначається користувачем. Поодинокий або подвійний режим. 
• Візуальні та звукові сигнали, простий в експлуатації. 
• Низький рівень споживання енергії, попередження про низький заряд батареї, порт Micro-USB для 

аварійної зарядки за допомогою зовнішнього батарейного боксу. 

ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ 

РЕЖИМ: ПООДИНОКИЙ РЕЖИМ 

ВІДБИТОК ПАЛЬЦЯ: ВІДСУТНІЙ, БУДЬ-ХТО МОЖЕ ВІДКРИТИ ЗАМОК. БУДЬ ЛАСКА, ДОДАЙТЕ ВІДБИТОК 
ПАЛЬЦЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ! 

КОД КОРИСТУВАЧА: 1-2-3-4-5-6 

КРОК 1. ВИБІР РЕЖИМУ 

1. Для переходу з поодинокого режиму в подвійний режим: 
• Для активації доторкніться до клавіатури, натисніть «*» на 2 секунди, пролунає 1 звуковий сигнал. 
• Введіть «1», потім натисніть «#» для підтвердження. Пролунають два звукові сигнали. 
• Введіть поточний пароль, потім натисніть “#”. 
• Пролунають 2 звукові сигнали, режим змінений на подвійний (відбиток пальця + пароль). 

2. Для переходу з подвійного режиму в поодинокий режим: 
• Для активації доторкніться до клавіатури, натисніть «*» на 2 секунди, пролунає 1 звуковий сигнал. 
• Введіть «1», потім натисніть «#» для підтвердження. Пролунають 2 звукові сигнали. 
• Введіть пароль, потім натисніть “#”. 
• Загориться індикатор пристрою для читання відбитків пальців, прикладіть палець до зчитувача на 2 

секунди. 
• Пролунають 2 звукові сигнали, режим змінений на поодинокий (відбиток пальця або пароль). 

КРОК 2. ДОДАТИ АБО ВИДАЛИТИ ВІДБИТОК ПАЛЬЦЯ 

1. Додати відбиток пальця: 
• Натисніть кнопку скидання без утримання (червона кнопка з внутрішньої сторони дверей), круговий 

індикатор сканеру відбитків пальців загориться синім. При цьому пролунає один звуковий сигнал. 
• Покладіть палець на зчитувач, пролунає 1 звуковий сигнал, заберіть палець. 

УКР 



• Прикладіть той же палець до зчитувача, пролунає 1 звуковий сигнал, потім заберіть палець, повторити 
операцію 5 разів. 

• Круглий індикатор стає зеленим, звучать 2 звукові сигнали, відбиток пальця доданий. 

2. Видалити відбиток пальця: 
• Натисніть кнопку скидання (червона кнопка з внутрішньої сторони дверей) на 4 секунди. 
• Пролунають 3 звукові сигнали, система ініціалізована, всі відбитки пальців і пароль будуть видалені. 

Примітки: 
1. Перед першим використанням замініть пароль, перед встановленням нових відбитків пальців видаліть 

всі поточні. 
2. Якщо не вдалося додати відбиток пальця, круговий індикатор переходить в режим читання, повторіть 

кроки і спробуйте ще раз. 
3. Можна додати до 20 відбитків пальців. Якщо при додаванні відбитка пальця слідує автоматичний 

вихід із системи, це означає, що база даних заповнена. Якщо потрібно додати новий відбиток, 
спочатку видаліть старий. 

КРОК 3. ЗМІНИТИ ПАРОЛЬ 
• Для активації доторкніться до клавіатури, натисніть «*» на 2 секунди, пролунає 1 звуковий сигнал, 

загориться підсвічування. 
• Введіть старий пароль, потім натисніть «#» для підтвердження, пролунає 2 звукових сигнали. 
• Введіть комбінацію з 6-12 цифр, потім натисніть «#», пролунає (1) звуковий сигнал. 
• Введіть ту ж комбінацію, потім натисніть “#”. 
• Пролунають 2 звукові сигнали, пароль змінений. 

КРОК 4. ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ 
1. Поодинокий режим - відбиток пальця або пароль. 
1.1. Відбиток пальця: 

• Закрийте двері, поверніть ручку, щоб замкнути двері. 
• Покладіть відповідний палець на зчитувач на 2 секунди. 
• Пролунають 3 звукові сигнали та індикатор сканеру відбитків пальців загориться зеленим, соленоїд 

розблоковано. 
• Поверніть ручку у відкрите положення, потім відкрийте двері.  

1.2. Пароль: 
• Закрийте двері, поверніть ручку, щоб замкнути двері. 
• Торкніться клавіатури, щоб активувати її, введіть пароль, потім натисніть «#». 
• Пролунають 2 звукові сигнали, соленоїд розблоковано. 
• Поверніть ручку у відкрите положення, потім відкрийте двері. 

2. Подвійний режим - відбиток пальця та пароль: 
• Закрийте двері, поверніть ручку, щоб заблокувати двері. 
• Прикладіть відповідний палець до зчитувача на 2 секунди, пролунають 2 звукових сигнали та 

підсвічування сканеру відбитка пальця загориться зеленим. 
• Введіть пароль, потім натисніть “#”. 
• Пролунають 2 звукові сигнали, соленоїд розблоковано. 
• Поверніть ручку у відкрите положення, потім відкрийте двері. 

Примітки: 
4. Поодинокий режим: пароль або відбиток пальця можуть відкрити замок. 
5. Подвійний режим: потрібно ввести пароль і використовувати відбиток пальця. 
6. При неправильному введенні паролю пролунають 3 звукові сигнали. При неправильному відбитку 

пальця пролунають 3 звукові сигнали та індикатор сканеру відбитків пальців загориться червоним. 5 
невірних відбитків пальців або 3 невірних введення коду поспіль включають на 1 хв сигнал тривоги 
(короткі звукові сигнали). Він буде відключений в разі введення вірного пароля або дійсного відбитка 
пальця. 

7. При введенні пароля можна ввести будь-яку комбінацію цифр перед правильним паролем або за ним. 
Це може захистити пароль від підглядання. Така комбінація може містити до 30 цифр. 



ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ 

Натисніть кнопку скидання і утримуйте 4 секунди. Спочатку слідує один звуковий сигнал, а за ним відразу 
ще 2 сигнали. Продовжуйте утримувати ще 2 секунди, слідують 2 звукові сигнали, система ініціалізована. Всі 
відбитки пальців видалені, а пароль буде 1-2-3-4-5-6. 
СИГНАЛІЗАЦІЯ ЗЛАМУ 

При замкнених дверях натисніть “#”, сигналізація зламу активована. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЇ 

5 звукових сигналів після відкриття дверей вказують на низький заряд батареї, вчасно замініть батарею. 

Примітка: 

Зовнішній батарейний бокс можна використовувати для аварійного відкриття, якщо не виходить відкрити 
замок через низький заряд батареї.  Зовнішній батарейний блок йде в комплекті з сейфом без елементів 
живлення (AA (LR06) - 4 шт). 

Зовнішній батарейний бокс не зберігати в сейфі! 

  


