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Kullanma Kılavuzu
Önemli Bilgiler
• Yetkisi olmayan kişilerin fabrika ayarlarını kullanarak kasayı açmasını
önlemek amacıyla, kendi güvenliğiniz için kullanıcı kodunu ve genel
kodu değiştiriniz.
• Yeni kodları daima önce kasa açıkken birkaç kez test ediniz.
• Anahtarı ve kodları kasanın dışında, güvenli bir yerde saklayınız.
• Güvenlik nedeniyle 6-haneli kodlar kullanmanızı tavsiye ederiz (1
milyon farklı olasılık).
• Doğum tarihi, telefon numarası gibi kişisel bilgiler kullanmayınız.
• Hatalı bir giriş, * tuşu ile kademeli olarak silinebilir.
• Lütfen Lo-BATTE göstergesi yandığında 4 pili değiştiriniz.
• Kasanın içindeki piller boşaldığı takdirde, kasa kapağı ancak
anahtarla açılabilecektir.
Đlk Çalıştırma
Tuş takımının yanındaki muhafaza levhasını çıkartmak için küçük bir
kalemle kapağın sağ alt köşesine bastırınız. Acil durum anahtarını
sokunuz ve sonuna kadar çeviriniz.
Döner düğmeyi çevirdiğinizde kapak açılacaktır.
Bilgi: Acil durum kilidini sadece acil durumda kullanınız.
Sürekli kullanım için uygun değildir !
LR 6 tipte pilleri kapağın iç tarafındaki pil bölmesine yerleştiriniz. Birkaç
sinyal sesi, ardından da bir ‚melodi’ duyacaksınız; dijital göstergede ise
All Ready gösterilecektir.
Sistem bundan sonra normal saat göstergesine geçer.
Kasanın Açılması
#1234# (kullanıcı kodu) veya #123456# (genel kod) tuşlayınız. Kod
başarıyla girildikten sonra dijital göstergede OPEN görüntülenecektir.
Kapağı açmak için 6 saniye içerisinde döner düğmeyi çeviriniz.
Bu sürenin ardından kilit mekanizması tekrar kapanacaktır.
Bilgi: Girilen kod yanlışsa göstergede ERROR görüntülenir.

Kasanın Kapatılması
Kasa kapağını kapatınız ve döner düğmeyi geri çeviriniz.
Kullanıcı kodunun veya genel kodun programlanması
Güncel kullanıcı kodunu veya genel kodu giriniz (fabrika ayarı #1234#
veya #123456# ).
* tuşuna basınız, 1- ila 6- haneli yeni kodunuzu giriniz ve # tuşuna
basınız.
Giriş başarıyla tamamlandığında bir melodi duyulur.
Bilgi: Bir kodu hatırlayamadığınızda, kapağın arkasındaki düğmeye
basarak fabrika ayarlarına geri dönünüz. Bu durumda kodlar, tarih ve saat
tekrar programlanmalıdır.
Tarihin ve saatin ayarlanması
Tarih Yıl / Ay / Gün formatında,
saat Saat / Dakika formatında, gün ise sayılar ile gösterilir, örn.:
1 = Pazartesi, 2 = Salı ... 7 = Pazar
Ayarı değiştirmek için * tuşuna basınız. 0 ve 8 tuşları ile doğru sayıyı
ayarlayınız. Bu işlem için size her defasında yaklaşık. 6 saniyelik bir süre
verilecektir, süre aşıldığında ise giriş yarıda kesilir.
Dilediğiniz sayıyı seçtikten sonra # tuşuna basınız. Bir sonraki alana
geçmek için tekrar # tuşuna basınız.
Montaj talimatı
Kasa, ancak binanın sağlam bir bölümüne sabitlendikten sonra öngörülen
koruma fonksiyonuna ulaşır. Lütfen gerekli sağlam bağlantıyı oluşturmak
için öngörülen sabitleme noktalarından faydalanın.
Teknik Bilgiler
Elektrik girişi: 4 pil, LR 6 / AA / 1,5 V (Alkalin) tipte
Çalışma alanı:
%20 ~ %90 bağıl nem oranı
- yoğuşma olmamalıdır

