Návod na obsluhu FP 4 E
Dôležité upozornenie
• k Vašej vlastnej bezpečnosti zmeňte užívateľský a generálny kód, aby
žiadna nepovolaná osoba nemohla otvoriť Váš trezor
• nový kód vždy najprv niekoľkokrát preskúšajte pri otvorených dverách
• pri trezoroch s číselným kódom uschovajte kód na bezpečnom mieste
mimo trezoru
• z bezpečnostných dôvodov odporúčame používanie šesťmiestneho
kódu (1 milión rôznych kombinácií)
• nepoužívajte osobné údaje (napr. dátum narodenia, telefónne čísla
atď)
• chybné zadanie sa dá krok za krokom vymazať tlačidlom *
(hviezdičkou)
• pri ukázaní upozornenia „Lo-BATTE“ na displeji vymeňte všetky 4
batérie
• v prípade vybitých batérií sa dá trezor otvoriť len núdzovým kľúčom

Stlačte #1234# (užívateľský kód) alebo #123456# (generálny kód). Po
úspešnom zadaní kódu sa na displeji objaví „OPEN“. V priebehu
nasledovných 6 sekúnd otočte rúčku na otvorenie dverí.
Po chvíli sa čapy opäť zatvoria.
Upozornenie: pri chybnom zadaní sa na displeji objaví „ERROR“.
Zatvorenie trezoru
Zatvorte dvere a otočte rúčku späť.

Programovanie užívateľského alebo generálneho kódu
Zadajte aktuálny užívateľský alebo generálny kód (závodné nastavenie
#1234# alebo #123456#).
Stlačte tlačidlo *(hviezdičku), zadajte Váš jeden- až šesťmiestny nový kód
a potvrďte tlačidlom # (kosoštvorcom).
Po úspešnom zadaní začujete melódiu.
Upozornenie: Ak kód nie je známy, stlačte gombík na vnútornej strane
dverí. Tým sa vráti systém na závodné nastavenie. Kódy, časová
indikácia a dátum musia byť nanovo nastavené.

Nastavenie kódu a časovej indikácie
Uvedenie do prevádzky
Z pravej strany dolu otvorte opatrne špicatým predmetom vrch krytu
klávesnice. Strčte núdzový kľúč do diery a otočte ho až na doraz.
Dvere sa teraz dajú otvoriť otočením rúčky.
Upozornenie: Núdzový zámok nie je vhodný na stále použitie.
Používajte ho len v krajnom prípade!
Odstráňte kryt z priečinku na batérie na vnútornej strane dverí a vložte 4
batérie typu LR6 (alkalické). Začujete niekoľko tónov nasledovaných
melódiou a oznamom na displeji „All Ready“.
Po chvíli sa oznam zmení na časovú indikáciu.

Dátum je ukazovaný vo formáte rok/ mesiac/ deň; čas vo formáte
hodina/ minúta a dni v týždni v číselnom formáte 1 = pondelok, 2 =
utorok ... 7 = nedeľa.
Pre nastavenie stlačte tlačidlo * (hviezdičku). S tlačidlami 0 a 8 nastavíte
správne číslice. Na každú máte približne 6 sekúnd času, inak sa program
preruší. Stlačte # (kosoštvorec) po zvolení požadovaného čísla.
K postúpeniu na ďalšie políčko stlačte opäť # (kosoštvorec).

Otvorenie trezoru
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Predpis na montáž
Trezor dosiahne svoj stupeň ochrany pred vlámaním až po upevnení k
masívnej stene budovy. K vytvoreniu potrebného stabilného upevnenia
použite predurčené body k zakotveniu (na stenu aj /alebo podlahu).

Technické údaje
Elektrické napájanie: 4 batérie typu LR6/AA/1,5V (alkalické)
Podmienky okolia: relatívna vlhkosť vzduchu 20% až 90%
bez kondenzácie
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