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A vésznyitókulcsot egy biztonságos helyen
tárolja és semmiképpen ne a trezor belsejében (a
sürgősségi zár a 4 elem alatt helyezkedik el).
Ne használjon személyes adatokat 
( pl.: születésnap , telefonszám…)
Amennyiben a trezort hosszabb ideig nem
használja, vegye ki az elemeket Hotelek : lásd
jobbra lent a vendégkód leírásnál
Biztonsági okokból a felhasználói- és
generálkódot NE hagyja gyári beállításon !
Esetleges kérdések vagy probléma esetén
forduljon kereskedőjéhez.

TREZOR NYITÁSA FELHASZNÁLÓKÓDDAL

Nyomja meg az ENTER gombot. Adja meg a
felhasználókódját (gyári beállítás:1-6-8) és nyomja
meg ismét az ENTER gombot. Az ajtó automatikusan
kinyílik.

TREZOR ZÁRÁSA

Az ajtó automatikusan záródik , ha megnyomja a
CLOSE gombot
Figyelem: Ha valamilyen akadály blokkolja az ajtót,
akkor a kijelzőn a BLOCK szó jelenik meg, és a trezort
nem lehet bezárni. Távolítsa el az akadályt és próbálja
meg újra.

A FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA
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Tolja el a zárarmatúrán lévő, „PointSafe”- logoval
ellátott takarólapot jobbra .Nyissa ki az ajtót a
kulcs segítségével, amit az óramutató járásával
megegyezően , akadásig kell elforgatni. Az ajtó
automatikusan kinyílik. Nyitott ajtó mellett zárja be
a zárat és húzza ki a kulcsot. Tolja az előlapon lévő
PointSafe logós fedelet jobbra. Tegye be az elemeket
(4 db LR6/AA/1,5V/Alkaline).
Figyelem: Ha az elemek túl gyengék, az LCD kijelzőn
megjelenik a LO BATT felirat. Az összes elemet ki
kell cserélni.
Figyeljenek a kimerült elemek környezetbarát elhelyezésére.

Az ajtó és a zárszerkezet nyitott állapotban legyen.
Nyomja meg az „ENTER” gombot , megjelenik a
CODE felirat a kijelzőn , adja meg az új felhasználói
kódot(1-6 számjegy) , nyomja meg az ENTER-t, majd
a CLOSE gombot . Az ajtó automatikusan bezáródik .

HIBÁS KÓD

Bezárt állapotban a trezor semmiféle hibás kódot nem
fogad el. A kijelzőn Önnek ilyenkor az ERROR felirat
jelenik meg és egy rövid hangjelzést hall. A harmadik
hibás kód után a trezor 5 percre letilt.
Ezen idő lejárta után a trezort akár a generálkóddal,
akár a helyes felhasználókóddal ki lehet nyitni.
Amennyiben véletlenül Ön hibás kódot ad meg, a
CLOSE gombbal tudja törölni.
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IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A zárnyelveket kitolt állásba kell helyezni. Nyomja
meg a SET gombot. Az órakijelző ilyenkor villog.
Nyomja a H/M gombot mindaddig, amíg a kívánt
órát be nem állítja (órakijelző: A 1 – 12 = 1-12 óra;
P 1-12 = 13-24 óra). Nyomja meg a SET gombot – a
perckijelző villogni kezd . Nyomja a H/M gombot
addig, amíg a kívánt percet be nem állítja. Mindezek
megerősítéseként nyomja meg a SET gombot.

INSTALLÁCIÓ

A trezort a csak akkor tölti be védelmi funkcióját , ha
masszív épületszerkezeti elemhez rögzíti . Használja
az előkészített furatokat ( falhoz vagy padlóhoz) a
trezor megfelelő rögzítéséhez .

TREZOR NYITÁSA GENERÁLKÓDDAL

Nyomja meg az ENTER gombot . Adja meg a
generálkódot (gyári beállítás: 12345678), majd
ismét nyomja meg az ENTER gombot . A kijelzőn
megjelenik a „PASS 1” felirat , 10 másodpercig
számlál . Ez idő lejárta után megjelenik az érvényes
felhasználókód a kijelzőn és az ajtó automatikusan
kinyílik. Figyelem : Ahhoz , hogy a trezort zárni tudja
, a felhasználókódot újra be kell programozni . ( lásd :
Felhasználói kód programozása )

GENERÁLKÓD PROGRAMOZÁSA

Az ajtó nyitva , a zárnyelvek kitolt állásban legyenek
. Nyomja meg az ENTER gombot , adja meg a
generálkódot (gyári beállítás 12345678);és nyomja
meg az ENTER gombot . A kijelzőn a „PASS 1”
felirat jelenik meg és 10 másodperc számlálása
megkezdődik . Ezen időn belül nyomja meg az ENTER
gombot. Adja meg az új generálkódot (8 számjegy) és
nyomja meg az ENTER gombot. Az új generálkódot
adja meg ismételten az új generálkódot és nyomja
meg újra az ENTER gombot. Amennyiben a kódolás
helyes, a kijelzőn a GOOD szó jelenik meg.

TECHNIKAI ADATOK

Energiaellátás:
4 db AA/1,5 V (Alkáli elem)
Üzemi páratartalom: 20 % - 95 % relatív 			
páratartalom – nem sűrített

HOTEL-VERZIÓ JELLEGZETESSÉGE

A trezor Hotel-verzióként történő alkalmazásához a
generálkóddal át kell programozni . Az ajtó nyitva , a
zárnyelvek kitolt állásba legyenek . Nyomja meg az
ENTER gombot . Adja meg a 8-jegyű generálkódot
, majd ismét nyomja meg az ENTER gombot .
A kijelzőn megjelenik a „PASS 1” felirat , 10
másodpercig számlálás megkezdődik . Ezen időn belül
nyomja meg az ENTER gombot , adja meg a „16805”
kódot és nyugtázza az átállítást ENTER-rel . A kijelzőn
megjelenik a „SET-05” felirat . Ha az ajtó 5 percnél
tovább van nyitva , a felhasználói kódot újra be kell
programozni . Ha a normál állapotot vissza szeretné
állítani , akkor kövesse a fent leírtakat és a megfelelő
időben a „16800” kódot adja meg . A kijelzőn
megjelenik a „SET-00” felirat és a felhasználói kód
ismét időkorlátozás nélkül érvényes marad .

Wijzigingen verbehouden.
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