Navodilo za uporabo
Pomembni napotki
•
•
•
•
•

Shranite ključ in Vašo številčno kodo na varnem kraju izven
trezorja.
Ne uporabljajte osebnih podatkov kot so rojstni dnevi,
telefonske številke, itd..
Nove kode vedno najprej večkrat preizkušajte pri odprtih vratih.
Iz varnostnih razlogov Vam priporočamo, da uporabljate 6-mestno
kodo (1 milijon različnih možnosti).
Če bi bile znotraj ležeče baterije prazne, se lahko odpre le še s
ključem.

Odpiranje trezorja s ključem
Previdno odstranite krovni pokrov z zaslonke na sprednji strani
vrat.
• Vstavite ključ v ključavnico in obrnite v nasprotni smeri od urinega
kazalca do udarca.
• Obrnite vrtilno odebelino levo poleg tipkovnice v smeri urinega
kazalca do udarca in odprite vrata.
Opozorilo: Zasilno ključavnico uporabljajte le v primeru sile.
•

•

Zapiranje trezorja

•

•
•
•
•

Odstranite pokrov s predala za baterije na notranji strani vrat in
vstavite 4 baterije tip LR 6 (Alkaline).
Elektronika je sedaj pripravljena za programiranje Vaše osebne
kode.
V ta namen pritisnite rdeč gumb na notranji strani vrat. Kontrolna
dioda na sprednji strani zasveti.
Vnesite Vašo osebno 3 do 6-mestno kodo.
Potrdite Vaš vnos spodaj desno s potrditveno tipko tipkovnice.

Zaprite vrata in zavrtite vrtilno odebelino nazaj v nasprotni smeri od
urinega kazalca do udarca.

Prikaz baterije

•
•

Če zasveti rdeča kontrolna dioda, prosimo zamenjajte vse 4
baterije tip LR 6.
Osebno kodo je potrebno nato ponovno programirati!

Čas blokade pri napačnem vnosu kode

•
•

Po trikratnem napačnem vnosu kode je trezor za krajši čas blokiran
- max. 2 minuti.
Neposredno zatem je mogoče vrata s pravilno kodo ponovno
odpreti.

Instalacija

•

Vstavljanje baterij in programiranje osebne kode
•

Po akustičnem signalu lahko v roku 6 sekund zavrtite vrtilno
odebelino v smeri urinega kazalca in odprete vrata.

Trezor naj bo zaradi varovanja pred njegovim odvzemom privit na
tla ali v zid.

Tehnični podatki

•
•

Oskrba z električnim tokom s 4 baterijami tipa LR 6 /AA/1,5 V
Alkaline).
Delovno področje: 20% ~ 90% relativne zračne vlage ne kondenzira.

Odpiranje trezorja s kodo

•
•

Vnesite Vašo osebno 3 do 6-mestno kodo.
Potrdite Vaš vnos desno spodaj s potrditveno tipko tipkovnice.
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