Käyttöohje FP 3 E
Tärkeitä ohjeita
• Vaihda käyttäjä- ja yleiskoodi oman turvallisuutesi vuoksi, etteivät
asiattomat henkilöt pääse avaamaan tallelokeroa tehdasasetuksilla.
• Testaa uusia numerokoodeja aina ensin tallelokeron oven ollessa auki.
• Säilytä koodeja ja avainta varmassa paikassa tallelokeron ulkopuolella.
• Turvallisuussyistä suosittelemme 6-numeroisten koodien käyttöä
(miljoona erilaista vaihtoehtoa).
• Älä käytä numerokoodissa henkilökohtaisia numeroita, kuten
syntymäpäiviä, puhelinnumeroita jne.
• Väärin syötetty koodi voidaan poistaa numero kerrallaan
*-näppäimellä.
• Vaihda kaikki 4 paristoa uusiin, kun näytöllä lukee Lo-BATTE.
• Tallelokeron sisällä olevien paristojen tyhjentyessä ovi saadaan auki enää
vain avaimella.
Käyttöönotto
Irrota näppäimistön vieressä oleva suojus työntämällä pieni puikkomainen
esine alhaalla oikealla olevaan aukkoon. Työnnä vara-avain lukkoon ja kierrä
avainta vasteeseen saakka.
Ovi aukeaa kiertonuppia kiertämällä.
Huomautus: Käytä vara-avainta vain hätätapauksessa.
Sitä ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön !
Laita LR 6 -tyyppiset paristot oven sisäpuolella olevaan paristokoteloon.
Kuulet nyt useita ääniä ja niiden jälkeen 'melodian'. Näytölle tulee teksti All
Ready.
Tämän jälkeen näytölle ilmestyy normaali kellonaika.
Tallelokeron avaaminen
Näppäile #1234# (käyttäjäkoodi) tai #123456# (yleiskoodi). Kun koodi on
syötetty oikein, näytöllä lukee OPEN. Avaa nyt ovi kiertämällä 6 sekunnin
kuluessa kiertonuppia.
Tämän jälkeen lukko sulkeutuu jälleen.
Huomautus: Jos koodi syötetään väärin, näytöllä lukee ERROR.
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Tallelokeron sulkeminen
Sulje ovi ja kierrä kiertonuppia takaisinpäin.
Käyttäjä- tai yleiskoodin ohjelmointi
Näppäile voimassa oleva käyttäjä- tai yleiskoodi (tehdasasetus #1234# tai
#123456# ).
Paina *-näppäintä, näppäile 1- 6 numeroa sisältävä koodi uudelleen ja paina
#-näppäintä.
Kun koodi on syötetty oikein, kuulet melodian.
Huomautus: Jos olet unohtanut koodin, voit palauttaa tehdasasetukset
painamalla oven sisäpuolella olevaa painiketta. Koodit, päivämäärä ja
kellonaika on ohjelmoitava tällöin uudelleen.
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Päivämäärä esitetään muodossa vuosi / kuukausi / päivä,
kellonaika esitetään muodossa tuntia / minuuttia,
ja viikonpäivä esitetään numeroin
1 = maanantai, 2 = tiistai ... 7 = sunnuntai.
Paina *-näppäintä, jos haluat muuttaa näitä asetuksia. Valitse oikea luku
näppäimillä 0 ja 8. Voit käyttää näppäilemiseen aikaa
n. 6 sekuntia, muutoin tapahtuma keskeytyy.
Paina #-näppäintä, kun oikea luku on valittu. Paina #-näppäintä uudelleen
siirtyäksesi aina seuraavaan kenttään.
Asennusohje
Tallelokero on murtovarma ja palosuojattu vasta sen jälkeen, kun se on
upotettu kiinteäksi osaksi rakennetta.
Käytä tallelokerossa olevia ankkurointipisteitä tämän vaadittavan kiinteän
asennuksen tekemiseen.
Tekniset tiedot
Virtalähde:
Käyttöympäristö:

4 paristoa, tyyppi LR 6 / AA / 1,5 V (alkaliparisto)
20 % ~ 90 % suhteellinen ilmankosteus
- tiivistymätön

