DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

•
•
•
•

NÁVOD NA OBSLUHU

•

•

Uložte číselné kódy a náhradný kľúč na
bezpečnom mieste mimo trezor.
Nepoužívajte žiadne osobné údaje (napr. dátum
narodenia, číslo telefónu,....).
V prípade, že trezor nehodláte použiť po dlhšiu
dobu, vyberte z neho, prosím, batérie.
Pre hotelierstvo: Viď vpravo dole a priložený
návod na použitie hosťovského kódu
Z bezpečnostných dôvodov by nemali
zostať n
 aprogramované výrobné nastavenia
užívateľského a generálneho kódu.
V prípade ďalších otázok alebo problémov sa
prosím obráťte na Vášho predajcu.
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
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Posuňte uzáver čelnej clony prostredníctvom
PointSafe – loga doprava.
Otočte kľúč v smere hodinových ručičiek až na doraz.
Dvierka sa otvoria automaticky. Otočte kľúč oproti
smeru hodinových ručičiek späť – svorníky závory
sa opäť vysunú – a vytiahnite kľúč. Odstráňte kryt
priehradky na batérie na vnútornej strane dvierok.
Vložte päť alkalických batérií LR6/AA/1.
Pozor: V prípade, že sú batérie príliš slabé, objaví sa
na displeji „Lo Batt“.
V takom prípade musí byť vymenených všetkých
päť batérií. Dbajte prosím na ekologicky nezávadnú
likvidáciu batérií.

OTVORENIE TREZORU

Stlačte tlačidlo „Enter“. Zadajte užívateľský kód
(výrobné nastavenie 168) a stlačte tlačidlo „Enter“.
Dvierka sa otvoria automaticky.
ZATVORENIE TREZORU

Dvierka sa automaticky zatvoria, keď stlačíte tlačidlo
„Close“.
Pozor: Ak by nejaká prekážka dvierka blokovala,
na displeji sa objaví „BLOCK“. Trezor nie je možné
zatvoriť. Odstráňte prekážku a skúste to znovu.

PROGRAMOVANIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

Dvierka musia byť otvorené a závory zasunuté. Stlačte
tlačidlo „Enter“, na displeji sa objaví „Code“, zadajte
Váš nový užívateľský kód (1- až max. 6-miestny),
stlačte tlačidlo „Enter“ a potom tlačidlo „Close“.
Dvierka sa zatvoria automaticky.
NESPRÁVNE ZADANIA

V uzatvorenom stave neakceptuje trezor žiadne
nesprávne zadania. Na displeji uvidíte v takomto
prípade „ERROR“ a budete počuť krátke signalizačné
tóny. Pri treťom nesprávnom pokuse zablokuje
elektronika trezor na päť minút. Po tomto čase môže
byť trezor otvorený tak generálnym kódom, ako aj
správnym užívateľským kódom. Ak vložíte
nedopatrením nesprávne číslo, môžete toto zadanie
vymazať tlačidlom „Close“.
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NASTAVENIE HODÍN

Závory musia byť vysunuté. Stlačte tlačidlo „SET“
– ukazovateľ hodín bliká. Stlačte tlačidlo „H/M“
tak dlho, kým sa neobjaví požadovaná hodina
(Ukazovateľ hodín: A 1-12 = 1-12 hodín, P 1-12 =
13-24 hodín). Stlačte tlačidlo „SET“ – ukazovateľ
minút bliká. Stlačte opäť tlačidlo „H/M“ tak dlho, kým
sa neobjaví požadovaná minúta. Na potvrdenie stlačte
tlačidlo „SET“.
INŠTALÁCIA

Trezor splní svoju ochrannú funkciu až po upevnení
na masívnu časť budovy. Na vytvorenie požadovaného
pevného spojenia použite prosím na to určené
ukotvovacie prvky (na stenu a/alebo na podlahu).

OTVORENIE TREZORU GENERÁLNYM KÓDOM

Stlačte tlačidlo „Enter“, zadajte generálny kód
(výrobné nastavenie 12345678) a stlačte tlačidlo
„Enter“. () Objaví sa „PASS 1“ a 10 sekúnd sa
napočítava. Po uplynutí tohto času sa nakrátko objaví
užívateľský kód a dvierka sa automaticky otvoria.
Pozor: Aby sa trezor zatvoril, musí byť užívateľský kód
zadaný/naprogramovaný znovu (Viď Programovanie
užívateľského kódu).

PROGRAMOVANIE GENERÁLNEHO KÓDU

Dvierka musia byť otvorené a závory vysunuté. Stlačte
tlačidlo „Enter“, zadajte generálny kód (výrobné
nastavenie 12345678), stlačte tlačidlo „Enter“. Objaví
sa „PASS 1“ a 10 sekúnd sa napočítava. Počas tohto
času stlačte opäť tlačidlo „Enter“. Zadajte teraz nový
generálny kód (8-miestny), stlačte tlačidlo „Enter“,
zadajte nový generálny kód po druhýkrát a stlačte
tlačidlo „Enter“. Nový kód bol elektronikou uložený
do pamäti vtedy, keď na displeji uvidíte „Good“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektr. napájanie:
Pracovný okruh:

5 kusov alkalických batérií LR6/		
AA/1,5 V
20% - 95% relatívna vlhkosť –
nekondenzujúca

ZVLÁŠTNOSŤ HOTELOVEJ VERZIE

Pokiaľ sa má terzor používať v hotelovej verzii, tak sa
to dá nastaviť v generálnom kóde. Dvierka musia byť
otvorené a závory vysunuté. Stlačte tlačidlo „Enter“,
zadajte Váš 8-miestny generálny kód a stlačte znovu
tlačidlo „Enter“. Objaví sa „PASS 1“ a 10 sekúnd sa
napočítava. Počas tohto času stlačte opäť tlačidlo
„Enter“, zadajte kód „16805“ a zmenu potvrďte
pomocou „Enter“. Na displeji sa objaví „SET-05“.
Pokiaľ sú dvierka otvorené dlhšie než 5 minút, musíte
užívateľský kód zadať znovu. Pokiaľ sa chcete vrátiť
späť do normálneho režimu, postupujte tak, ako je
to uvedené hore a na príslušnom mieste použite kód
„16800“. Na displeji sa objaví „SET00“ a užívateľský
kód je časovo neobmedzene platný i pri otvorených
dvierkach.

Vlastníctvo a zmeny vyhradené.
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