Instructiuni de utilizare

ro
Sfat : In cazul in care ati introdus un cod gresit, pe display va aparea cuvantul
ERROR

Instructiuni importante
• Pentru siguranta bunurilor dvs, schimbati codul utilizator si codul master
pentru a nu oferi ocazia persoanelor neautorizate sa deschida seiful cu
codurile de fabricatie
• Testati codul nou de mai multe ori cu usa deschisa !
• Pastrati cheile in loc sigur dar nu in interiorul casei de bani
• Din motive de siguranta recomandam folosirea unui cod de 6 caractere
(1 milion de combinatii diferite)
• Nu folositi date personale ca zile de nastere, aniversari, nr. de telefon,
etc.
• Daca ati introdus o cifra gresita aceasta poate fi stearsa cu tasta *
• Va rugam a schimba toate cele 4 baterii in momentul in care pe display
este afisat „LO BATTE“.
• Daca bateriile din interior nu mai au energie, seiful poate fi deschis
numai cu cheia de urgenta.
Luarea in functiune
Indepartati cu ajutorul unui obiect ascutit capacelul din dreapta tastaturii
exercitand presiune in punctul din dreapta-jos. Introduceti cheia de urgenta in
incuietoare si rasuciti pana in punctul maxim.
Usa poate fi acum deschisa prin rotirea manerului.
Sfat : Folositi cheia pentru a deschide seiful numai in cazuri de urgenta.
Nu este recomandata deschiderea in mod curent a seifului cu cheia de
urgenta!
Introduceti bateriile tip LR 6 in compartimentul bateriilor situat pe partea
interioara a usii. Veti auzi mai multe semnale sonore urmate de o melodie iar pe
display va fi afisat All Ready.
Dupa acestea, pe display va fi afisata ora.
Deschiderea seifului
Tastati #1234# (cod utilizator) sau #123456# (cod master). Daca ati introdus
codul corect, pe display va fi afisat cuvantul OPEN. Aveti 6 secunde in care
puteti rasuci manerul pentru a deschide usa.

Inchiderea seifului
Inchideti seiful prin rotirea manerului in pozitia initiala

Programarea codului utilizator sau a codului master
Introduceti vechiul cod utilizator sau master (coduri de fabricatie #1234#
respectiv #123456#)
Apasati tasta *, introduceti codul dvs nou - intre 1-6 caractere - si apasati tasta
#. In cazul in care ati executat corect aceasta operatie, veti auzi o melodie. Va
rugam a schimba ambele coduri
Important : In cazul in care nu mai cunoasteti codul, apasati butonul de pe
partea interioara a usii pentru a reseta codurile la cele de fabricatie. In acest caz,
codurile, data si ora trebuiesc programate din nou.
Setarea datei si orei
Data va fi afisata in formatul An/Luna/Zi, Ora in formatul Ora/Minut iar ziua
saptamanii in cifra corespunzatoarea acesteia (1 – Luni, 2 – Marti ... 7Duminica)
Pentru a schimba aceste setari, apasati tasta *. Cu tastele de la 0 pana la 8
introduceti cifra corespunzatoare. Pentru fiecare introducere aveti 6 secunde la
dispozitie, altfel procedura de schimbare a datei si orei va fi intrerupta. Apasati
tasta # dupa ce ati introdus cifra dorita. Tastati din nou # pentru a trece la
urmatorul camp.
Procedura de montare
Seiful va atinge parametrii maximi de protectie la incendiu si la efractie doar
dupa ancorarea sa in podea sau de o parte masiva a cladirii. Va rugam a folosi
punctele sale de ancorare pentru realiza fixarea acestuia.
Date tehnice
Alimentare : 4 baterii tip LR 6 / AA/ 1,5 V (Alkaline)
Umiditate :
20%-90% umiditate relativa a aerului (fara condensare)

