Ръководство на потребителя
Важни предупреждения
• Променете потребителския и основния код, за да не могат
неоторизирани лица да отворят сейфа чрез използване на фабричните
настройки.
• Изпробвайте новият код няколко пъти при отворени врати.
• Кодовете и ключовете трябва да се съхраняват на сигурно място
извън сейфа.
• От съображения за сигурност препоръчваме използването на шест
цифрени кодове (един милион възможни комбинации).
• Не използвайте каквито и да било лични данни, като рождени дати,
телефонни номера и т.н.
• Можете да изтривате грешно въвеждане постепенно чрез
натискане на звездичката.
• Ако се изобрази надпис Lo-BATTE сменете четирите батерии.
• Ако батериите се изтощят, вратата може да се отвори само с ключ.
Въвеждане в експлоатация
Натиснете малкия щифт в долния десен ъгъл на капака, за да отстраните
капака до клавиатурата. Вкарайте аварийния ключ и го завъртете докрай.
Вратата може да се отваря чрез завъртане на колелото за отваряне.
Предупреждение: Използвайте аварийния ключ само в случай на
авария.
Не се препоръчва често използване на ключа! Вкарайте батерия тип LR6 в
гнездото във вътрешната страна на вратата. Ще прозвучат няколко тона,
следвани от "мелодии" и индикация All Ready на дисплея. След това
системата се връща към нормално изобразяване на часа.
Отваряне на сейфа
Въведете #1234# (потребителски код) или #123456* (основен код). След
успешното въвеждане на кода на дисплея се появява
OPEN. Преди да изминат 6 секунди завъртете колелото за да отворите
вратата. След това механизмът се затваря отново.
Предупреждение: При неправилен код, на дисплея ще се изобрази
ERROR.
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Затваряне на сейфа
Затворете вратата и завъртете ръчното колело обратно.
Настройване на потребителския и основния код
Въведете актуалния потребителски или основен код (фабрично настроен
#1234* или #123456*).
натиснете бутона *, въведете Вашия от 1 до 6 местен нов код и натиснете
бутона *.
След правилно въвеждане ще чуете мелодичен сигнал.
Предупреждение: Ако кодът не е известен, натиснете бутона върху
задната част на врата, за да върнете фабричните настройки. Кодовете,
датата и часът трябва да се настроят отново.
Настройка на дата и час
Датата се изобразява във формат година / месец / ден, времето в часове /
минути и ден от седмицата в цифров формат.
1 = понеделник, 2 = вторник ... 7 = неделя.
За да промените настройките натиснете *. Чрез бутони 0 до 8 въведете
исканото число. Имате за това време от ок. 6 секунди, след това
настройката ще бъде прекъсната.
Натиснете бутона #, след като въведете желаното число. Натиснете отново
бутона #, за да преминете към следващото поле.
Упътване за монтаж
За да изпълнява сейфа своята защитна функция, той трябва да бъде здраво
закрепен. За да се осигури необходимия постоянен монтаж, използвайте
определените точки за закрепване.
Технически данни
Захранване:
Работна среда:

4 батерии тип LR 6 / AA /1,5 V (Alkaline)
20% - 90% относителна влажност на
въздуха - без кондензация

