Відкривання сейфу за допомогою коду

Інструкція по обслуговуванню

•
•

Введіть ваш особистий 3 - 6-значний код.
Підтвердіть ваш увід у правому нижньому куті за допомогою
клавіші підтвердження.

•

Після звукового сигналу ви можете на протязі прибл. 6 сек.
повернути поворотну ручку у напрямку часової стрілки та відкрити
двері.

Важливі вказівки
•
•
•
•
•

Зберігайте ключі та їх числові коди у надійному місці
за межами сейфу.
Не використовуйте особисті дані такі як дати народження,
телефонні номера і т. д.
Завжди перевіряйте новий код тільки при відкритих дверях.
Для забезпечення безпеки ми пропонуємо вам використовувати 6значний код (1 млн. різних можливостей).
Якщо наявні батареї виявляться холостими, сейф відкрити можна
буде лише за допомогою ключа.

Відкривання сейфа за допомогою ключа
Обережно усуньте кришку заслінки на фасадній стороні двері.
Вставте ключ у ключову щілину та поверніть його проти часової
стрілки до упору.
• Поверніть поворотну ручку зліва від клавіш у напрямку часової
стрілки до упору та відкрийте двері.
Вказівка: Аварійним замком користуйтеся лише у крайньому
випадку.
•
•

Вставляння батарейок та програмування особистого коду
•
•
•
•
•

Усуньте захисний матеріал з гнізда для розміщення батарейок на
внутрішній стороні дверей та вставте 4 батареї типу LR 6 (лужні).
Тепер електроніка готова до початку програмування вашого
особистого коду.
Для цього натисніть червону кнопку на внутрішній стороні дверей.
На фасадній стороні загориться контрольний діод.
Введіть ваш особистий 3 - 6-значний код.
Підтвердіть увід у правому нижньому куті за допомогою клавіші
підтвердження.
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Закривання сейфу

•

Закрийте двері та поверніть поворотну ручку назад проти часової
стрілки до упору.

Показання про стан батарейок

•

Коли загорається червоний діод, будь-ласка, заміняйте всі 4
батарейки типу LR 6.

•

Після цього необхідно знову запрограмувати особистий код!

Період блокування при невірному введенні коду
•

•

Після трьохразового введення невірного коду сейф блокується на
короткий час - макс. 2 хв.
Одразу після цього двері можна знову відкрити за допомогою
вірного коду.

Встановлення

•

Сейф необхідно прикрутити болтами до підлоги або стіни для того,
щоб попередити зняття.

Технічні дані

•

Електрозабезпечення за допомогою 4 батарей типу LR 6 /AA/1,5 V
(лужні).

•

Область дії: 20% ~ 90% відносна вологість повітря неконденсована.
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