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Uporaba
Odpiranje ključavnice brez vnosa kode. Ključ E-KEY pri tem deluje kot brezžični oddajnik.
.
Funkcije
S tipkami se lahko sprožijo različne funkcije:
1. Odpiranje vrat:
1 x kratek pritisk, lučka enkrat utripne.
2. Avtomatska funkcija:
Pritisnite za 6 sekund, lučka dvakrat zaporedoma kratko utripne. V avtomatskem načinu se lahko
ključavnica odpre samo s pritiskom tipke za vklop, če je ključ E-KEY v brezžičnem dosegu.
V avtomatskem načinu utripa zelena lučka. Avtomatski način se po 15 minutah samodejno
izklopi. Izklopite ga lahko tudi že prej, tako da ponovno 6 sekund držite tipko na ključu E-KEY.
3. Način za programiranje:
Pritisnite za 15 sekund, lučka trikrat zaporedoma kratko utripne.
Način za programiranje ima tri namene:
			 1. Prijava dodatnih ključev E-KEY z upravljalno programsko opremo Home, Business oz.
			 Professional (ob nakupu ni priložena).
			 2. Sinhronizacija brezžičnega kanala, ki je nastavljen v ključu E-KEY, s kanalom, ki je nastavljen
			 v ključavnici (glejte meni »E-KEY Synchr.« v navodilih za uporabo TSE 3004/3005).
			 3. Iskanje ključa E-KEY znotraj upravljalne programske opreme TSE.
				 Če se po enkratnem pritisku tipke na ključu E-KEY vrata odprejo z zakasnitvijo 3–7 sekund,
pri tem pa hkrati utripa rdeča lučka LED, je treba nemudoma zamenjati baterijo (CR2032) v
ključu E-KEY. Če se po enkratnem pritisku tipke na ključu E-KEY vrata odprejo z zakasnitvijo
3–7 sekund, ne da bi pri tem utripala rdeča lučka LED, je treba zamenjati baterije (2 x 1,5 V
LR6 Alkaline) v enoti ključavnice in tudi v tipkovnici (2 x 1,5 V LR6 Alkaline), če se ta uporablja. Priporočamo uporabo baterij z gladko površino.
Odlaganje med odpadke
Pomnite, da odpadnih električnih in elektronskih naprav ter baterij ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke, temveč jih je treba zbirati oziroma oddati ločeno. Pri pristojnem organu
na mestni/občinski upravi se pozanimajte o zbirnih mestih za odpadne električne naprave.
Če imate vprašanja glede ES-izjave o skladnosti, nam pišite na elektronski naslov
info@burg.biz
Pridržujemo si pravico do napak in sprememb.
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