Kasutusjuhend
Olulised märkused
• Enda turvalisuse tagamiseks muutke ära kasutaja ja üldkood, et
kõrvalised isikud ei saaks avada seifi tehaseseadete abil.
• Proovige uut koodi kõigepealt mitu korda lahtise uksega.
• Koodid ja võtmed peavad asuma turvalises kohas väljaspool seifi.
• Soovitame kasutada turvalisuse tagamiseks kuuekohalisi koode (miljon
erinevat võimalust).
• Ärge kasutage isikuandmeid, näiteks sünnikuupäeva,
telefoninumbreid jne.
• Valesti sisestamisel võite sammhaaval kustutada tärniga.
• Teate Lo-BATTE kuvamisel vahetage välja neli patareid.
• Kui sisemised patareid saavad tühjaks, on ust võimalik avada vaid
võtmega.
Kasutusele võtmine
Lükake väikese orgiga paremal all olev kate alla, et eemaldada klaviatuuri
kõrval olev katteplaat. Viige sisse avariivõti ja keerake see lõpuni välja.
Keerake ukse avamiseks nuppu.
Tähelepanu! Kasutage avariivõtit ainult hädaolukorras. See ei sobib
pidevaks kasutamiseks!
Paigaldage patareid LR6 ukse siseküljel olevasse pessa. Kuulete mitut piiksu,
millele järgneb meloodia ja tekst All Ready ekraanil. Seejärel hakkab
süsteem taas kuvama aega nagu normaalrežiimis.
Seifi avamine
Valige #1234# (kasutaja kood) või #123456# (üldkood). Koodi edukal
sisestamisel kuvatakse ekraanil tekst OPEN. Keerake ukse avamiseks 6
sekundi jooksul nuppu. Seejärel sulgub mehhanism uuesti.
Tähelepanu! Vale koodi puhul kuvatakse ekraanil tekst ERROR.
Seifi sulgemine
Sulgege uks ja keerake nupp algasendisse.

ET
Kasutaja või üldkoodi määramine
Sisestage kehtiv kasutaja või üldkood (tehases määratud vastavalt
#1234# või #123456# ).
Vajutage nuppu *, sisestage oma 1–6-kohaline uus kood ja vajutage nuppu
#. Õige sisestamise korral kuulete meloodiat.
Tähelepanu! Kui kood ei ole enam teada, vajutage tehaseseadete
taastamiseks ukse tagumisel küljel olevat nuppu. Koodid, kuupäev ja
kellaaeg tuleb seejärel uuesti määrata.
Kuupäeva ja kellaaja määramine
Kuupäeva kuvatakse formaadis aasta/kuu/päev, kellaaega
tunnid/minutid ja nädalapäeva numbriga. 1 = esmaspäev, 2 = teisipäev,
..., 7 = pühapäev.
Seadete muutmiseks vajutage nuppu *. Määrake nuppudega 0 kuni 8 õige
number. Teil on aega umbes 6 sekundit, seejärel sisestamine katkestatakse.
Pärast õige numbri valimist vajutage nuppu #. Järgmisele väljale liikumiseks
vajutage uuesti nuppu #.
Paigaldamisjuhised
Selleks, et seif täidaks oma kaitsefunktsiooni, peab see olema kindlalt
kinnitatud. Kasutage piisava ja püsiva kinnituse jaoks märgitud
ankurduspunkte.
Tehnilised andmed
Toide:
4 patareid LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
Töökeskkond:
20–90% suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)

