Упътване за употреба

Отваряне на трезора посредством код

(Basic 1 E, Smart 2 E, Universal 2 E)

•
•

Обърнете специално внимание
•
•
•

•
•

Дръжте ключовете и Вашите цифрови кодове на безопасно
място извън трезора.
Да не се използват лични данни, като рожденни дни,
телефонни номера и др.
Най-напред изпробвайте новия код няколко пъти с отворена
врата.
С оглед на безопасността препоръчваме да се използва шестместен код (1 милион различни комбинации).
Ако вътрешните батерии са празни, може да се отваря само
посредством ключа.

•

Затваряне на трезора

•

•

Свалете внимателно капака от предната страна на
вратичката.
• Пъхнете ключа в отвора в ключалката и го завъртете в посока,
обратна на часовниковата стрелка на пълен оборот.
• Завъртете копчето вляво до клавиатурата по посока на
часовниковата стрелка на пълен оборот и отворете вратата.
Внимание: Използвайте аварийния ключ само в случай на
нужда.
•

Сложете батериите и програмирайте личния си код

•
•
•

•

Отстранете капачето от кутията на батериите от вътрешната
страна на вратата и сложете 4 батерии от типа LR 6 (алкални).
Електрониката е приготвена за програмирането на Вашия
личен код.
Натиснете червеното копче от вътрешната страна на вратата.
Ще светне контролната лампа от предната страна.
Въведете вашия личен три- до шест-местен код.
Потвърдете въведeното долу вдясно с копчето за
потвърждаване от клавиатурата.
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Затворете вратата и завъртете цивката обратно в посока,
обратна на часовниковата стрелка на пълен оборот.

Указател за батерията

Отваряне на трезора посредством ключа

•

Въведете вашия личен три- до шест-местен код.
Потвърдете въведeното долу вдясно с копчето за
потвърждаване от клавиатурата.
След включването на акустичния сигнал можете в
продължение на около 6 секунди да завъртите цивката по
посока на часовниковата стрелка и да отворите вратата.

•

Ако светне червеният диод на контролната лампа, моля
сменете всичките 4 батерии от типа LR 6.
След това е необходимо отново да се програмира личния код!

Време на блокиране при грешно задаване на кода

•
•

След трето грешно задаване на кода трезорът се блокира за
кратко време - макс. 2 минути.
В последствие след повторно и правилно въвеждане на кода
вратата може да се отвори.

Инсталиране

•

Трезорът трябва да е закрепен с винтове към пода или към
стената, с цел забезпечаване срещу отнасяне.

Технически данни

•
•

Захранва се от 4 алкални батерии от типа LR 6 /AA/1,5 V
Работна амлитуда: 20% ~ 90% относителна влажност на
въздуха – без кондензиране.
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