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Kassakaapin avaaminen koodilla

Käyttöohje

•
•

Tärkeää
•
•

•
•
•

Säilytä vara-avaimet ja henkilökohtainen turvakoodi turvallisessa
paikassa kassakaapin ulkopuolella.
Älä käytä koodina henkilötietoja, kuten syntymäpäiviä tai
puhelinnumeroita.
Testaa uusi koodi useaan kertaan kassakaapin oven ollessa auki.
Käytä oman turvallisuutesi vuoksi aina 6-numeroista koodia
(miljoona erilaista vaihtoehtoa).
Jos kassakaapin paristot ovat tyhjentyneet, voit avata kassakaapin
vain vara-avaimella.

Kassakaapin avaaminen vara-avaimella (hätätapauksissa)
•
•
•

Siirrä oven näppäimistön vieressä oleva suojalevy varovasti
sivuun.
Työnnä avain avaimenreikään ja käännä vastapäivään, kunnes
avain pysähtyy.
Käännä näppäimistön vasemmalla puolella olevaa nuppia
myötäpäivään, kunnes se pysähtyy, ja avaa ovi.
Käytä avaimella toimivaa varalukkoa vain hätätapauksissa.

Paristojen asettaminen ja turvakoodin ohjelmoiminen
•
•
•
•

•

Irrota oven sisäpuolella oleva paristokotelon kansi ja aseta neljä
LR 6 -tyyppistä alkaliparistoa koteloon.
Nyt voit ohjelmoida turvakoodin.
Paina oven sisäpinnalla olevaa punaista painiketta. Oven
ulkopuolella oleva merkkivalo syttyy.
Anna 3–6-merkkinen turvakoodi.
Vahvista koodi painamalla näppäimistön oikeassa alakulmassa
olevaa Enter/On-näppäintä.

•

Kassakaapin sulkeminen

•
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Sulje ovi ja käännä nuppia vastapäivään, kunnes se pysähtyy.

Paristojen vaihto

•
•

Jos punainen merkkivalo syttyy, kaikki 4 paristoa on vaihdettava
(tyyppi LR 6).
Turvakoodi on ohjelmoitava uudelleen.

Estoaika annettuasi väärän koodin

•
•

Jos väärä koodi annetaan kolme kertaa, aikakatkaisu keskeyttää
kassakaapin avausyritykset lyhyeksi ajaksi, korkeintaan 2
minuutiksi.
Tuon ajan kuluttua voit avata oven antamalla oikean koodin.

Asentaminen

•

Kassakaappi tulisi kiinnittää seinään tai lattiaan, jotta sitä ei voi
varastaa.

Tekniset tiedot

•
•
•
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Anna 3–6-merkkinen turvakoodi.
Vahvista koodi painamalla näppäimistön oikeassa alakulmassa
olevaa Enter/On-näppäintä.
Äänimerkki ilmoittaa, että oikea turvakoodi on annettu. Käännä
nuppia myötäpäivään, kunnes se pysähtyy, ja avaa ovi noin 6
sekunnin kuluessa äänimerkistä.

Virtalähde: 4 kappaletta 1,5 voltin AA-kokoista LR 6 -alkaliparistoa.
Käyttöympäristön kosteus: Suhteellinen kosteus 20–90 %
(tiivistymätön).
Maahantuoja: Lektar Oy

Emme vastaa virheistä ja puutteista. Oikeus muutoksiin pidätetään.
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