WAŻNE WSKAZÓWKI
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
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Przechowuj kody cyfrowe i zapasowy kluczyk w
bezpiecznym miejscu, poza sejfem.
Nie stosuj żadnych danych osobowych (np. daty
urodzenia, nr telefonu...)
Nie zaleca się wybranie identycznego kodu
użytkownika i kodu generalnego.
W przypadku dłuższego nie korzystania z sejfu
wyjmij baterie.
W przypadku działalności hotelarskiej: patrz
tekst po prawej u dołu oraz załączona
instrukcja kodowania dla gości..
Z przyczyn bezpieczeństwa nie powinny
pozostać zaprogramowane ustawienia
robocze kodu użytkownika i kodu generalnego.
W przypadku ewentualnych pytań i problemów
zwróć się do swojego handlowca.
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Przesuń w prawo pokrywę osłony z logo PintSafe.
Przekręć klucz zgodnie z kierunkiem wskazówek
zegara aż do stuknięcia.
Drzwi otworzą się automatycznie. Przekręć klucz w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
– wysuną się ponownie zasuwki ryglujące – wyjmij
klucz.
Zdejmij pokrywę schowka na baterie w wewnętrznej
stronie drzwi sejfu. Włóż 5 baterii
LR6/AA/1.5V/Alkaline.
UWAGA: Jeżeli baterie będą zbyt słabe pojawi
się na displayu napis „Lo Batt“. Należy wówczas
wymienić wszystkie 5 baterii. Zwróć uwagę na
usunięcie baterii zgodne z ochroną środowiska.

OTWIERANIE SEJFU

Naciśnij klawisz „Enter“. Podaj kod użytkownika
(ustawienie robocze 168) i naciśnij klawisz „Enter“.
Drzwi otworzą się automatycznie.
ZAMYKANIE SEJFU

Drzwi zamykają się automatycznie, gdy naciśniesz
klawisz „Close“.
Jeżeli sejf był otwarty dłużej niż 5 minut, należy
ponownie podać kod użytkownika / ponownie
zaprogramować (patrz programowanie kodu
użytkownika).
UWAGA: Jeżeli jakaś przeszkoda blokuje drzwi,
zobaczysz na wskaźniku „BLOCK“. Sejf nie
może być zamknięty. Usuń przeszkodę i spróbuj
ponownie.
PROGRAMOWANIE KODU UŻYTKOWNIKA

Drzwi muszą być otwarte a zasuwki schowane.
Naciśnij klawisz „Enter“, na displayu pojawi się
napis „Code“, podaj swój nowy kod użytkownika 
(1 - max. 6 cyfr), naciśnij klawisz „Enter“ i potem
klawisz „Close“. Drzwi zamkną się automatycznie.
NIEPRAWIDŁOWE DANE

W stanie zamkniętym sejf nie akceptuje
nieprawidłowych danych.
Na wskaźniku zobaczysz w tym przypadku napis
„ERROR“ i usłyszysz krótkie sygnały tonowe. Przy
trzeciej nieprawidłowej próbie elektronika zablokuje
sejf na 5 minut. Po tym czasie sejf można będzie
otworzyć zarówno przy pomocy kodu generalnego
jak prawidłowego kodu użytkownika. Jeżeli podasz
przez przeoczenie nieprawidłową cyfrę, możesz ją
skasować klawiszem „Close“.
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USTAWIENIE CZASU

Zasuwki muszą być wysunięte.
Naciśnij klawisz „SET“ - zamiga wskaźnik
godzinowy. Naciskaj klawisz „H/M“ tak długo, aż
pokaże się właściwa godzina.
(wskaźnik godzinowy: A 1-12 = godz. 1-12, P 1-12
= godz. 13-24). Naciśnij klawisz „SET“ – zamiga
wskaźnik minutowy. Naciskaj ponownie tak długo
klawisz „H/M“, aż pojawi się odpowiednia minuta.
Dla potwierdzenia naciśnij klawisz „SET“.

INSTALACJA

Sejf będzie spełniać swe zadania ochrony dopiero
po umocowaniu go do masywnego elementu
budynku. Do wykonania niezbędnego i stałego
połączenia wykorzystać przewidziane do tego
punkty zakotwienia (na ścianie oraz/lub na
posadzce).

OTWIERANIE SEJFU ZA POMOCĄ KODU GENERALNEGO

Naciśnij klawisz „Enter“, podaj kod generalny
(ustawienie robocze 12345678) i naciśnij klawisz
„Enter“. ( ) Pokaże się napis „PASS 1“ i odliczenie
przez 10 sekund.
Po upływie tego czasu pokaże się na chwilę kod
użytkownika i drzwi otworzą się automatycznie.
UWAGA: Aby zamknąć sejf należy ponownie podać
kod użytkownika / ponownie zaprogramować (patrz
programowanie kodu użytkownika).

PROGRAMOWANIE KODU GENERALNEGO

Drzwi muszą być otwarte a zasuwki wysunięte.
Naciśnij klawisz „Enter“, podaj kod generalny
(ustawienie robocze 12345678) i naciśnij klawisz
„Enter“. (.) Pojawi się napis „PASS 1“ i odliczanie
przez 10 sekund. W tym czasie naciśnij ponownie
klawisz „Enter“. Podaj nowy kod generalny (1-8
cyfr), naciśnij klawisz „Enter“, podaj nowy kod generalny drugi raz i naciśnij klawisz „Enter“. Elektronika
zapamięta nowy kod, jeżeli na Displayu zobaczysz
napis „Good“.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

5 sztuk baterii LR6/AA/1,5V
(Alkaline)
Zakres pracy: 20%~95% relatywna wilgotność –
nie kondensując

CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI HOTELOWEJ :

W razie zamiaru użytkowania sejfu w wersji
hotelowej można przełączyć go przy pomocy kodu
generalnego. Drzwi muszą być otwarte, a zasuwki
wysunięte. Nacisnąć klawisz „Enter“, wpisać 8-cyfrowy kod generalny i ponownie nacisnąć klawisz
„Enter“. Pojawi się wskazanie „PASS 1“ i nastąpi
odliczanie 10 sekund. W ciągu tego czasu
ponownie nacisnąć klawisz „Enter“, wpisać kod
„16805“ i potwierdzić zmianę klawiszem „Enter“.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „SET-05“.
Jeśli drzwi pozostaną otwarte dłużej niż przez 5
minut, to należy ponownie wpisać kod użytkownika.
W celu powrotu do normalnego trybu pracy należy
powtórzyć opisane wyżej czynności i w odpowiednim miejscu wpisać kod „16800“. Na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie „SET-00“ i kod użytkownika
będzie ważny bez ograniczeń czasowych także
przy otwartych drzwiach.

zastrzega się pomyłki i zmiany
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