Freestanding home safe

Упътване за употреба

Структура

Общи положения
Ако всичко е извършено правилно, накрая светва зелен LED диод на
иконата „Готово за отваряне“, светнатият LED диод над иконата “Отхвърляне
на въвеждането / време на блокиране / батерии“ показва, че действията са
били извършени грешно. В такъв случай остава запазена първоначалната
настройка. Светкането на жълтия LED диод сигнализира въвеждане с помощта
на бутоните.

Технически данни

Изображение
Клавиш Delete
Приготвено за отваряне
Потвърждение на бутоните
	Отказ на задачата / час на блокиране / батерии
	Клавиш Enter
Важно: Преди започването на програмирането моля, прочетете
внимателно упътването за обслужване.

Важни упътвания
–	Численият код и аварийният ключ (аварийният ключ се намира под 4-те
батерии) трябва да се съхраняват на безопасно място извън трезора.
–	Не използвайте никакви лични данни (напр. дата на раждане,
телефонен номер)
–	Ако трезорът няма да бъде използван дълго време, извадете батериите.
–	В случай на каквито и да е въпроси или проблеми се обърнете към
вашия магазин.
–	Трезорът демонстрира определените предпазни функции чак след
поставянето му в масивната част на сградата. За стабилно фиксиране моля
използвайте определените за целта закотвящи точки (на стената и/или пода).

Брой кодове

1

Дължина на кода

3 – 8-местен

Час на блокиране

След 3 cгрешно въведени кода 5 минути

Захранване с ток

4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Допустими
околни
условия

-15 °C / +50 °C / до 95 % относителна 		
влажност на въздуха
(некондензиращ)

Тонове на сигнализация
1 x Потвърждаване на бутоните
2 x Правилен код, вход към програмирането
7 x Грешен код

Пускане в експлоатация
С помощта на приложения имбусен ключ (размер 1,5) отстранете винтовете на
капака на мястото за батериите и преместете капачето с логото
надолу. Сега пъхнете аварийния ключ в ключалката и го завъртете в посока
обратна на часовниковата стрелка чак докрая. Преместете въртящата се
дръжка с четвърт оборот в посока на часовниковата стрелка и отворете
вратата. Сега сложете батериите, които се намират в трезора (4 броя, LR6 /
AA / 1.5V / Alkaline) и монтирайте обратно капачето на батериите. Натиснете
червения бутон от вътрешната страна на вратата на трезора (жълтият LED
диод светва два пъти с два високи сигнални тона) По време на процеса на
програмиране свети жълтият LED диод. Въведете новия код (3-8 местен)
и натистенете „Enter“. Успешната промяна на кода ще бъде потвърдена с 2
високи тона заедно с двойно светване на зеления LED диод.
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Отваряне с помощта на код
– Въведете валидния код
–	Натиснете “Enter”. Преместете въртящата се дръжка с четвърт оборот в
посока на часовниковата стрелка.

Промяна на кода
–	Въведете валидния код
–	Ннатиснете “Enter” и преместете въртящата се дръжка с четвърт оборот в
посока на часовниковата стрелка.
–	Отворете трезора и почакайте докато изгасне зеленият LED диод над
иконата Готово за отваряне. Натиснете червения бутон от вътрешната
страна на вратата на трезора (жълтият LED диод светва два пъти с два
високи сигнални тона)
–	По време на процеса на програмиране свети жълтият LED диод.
Въведете новия код (3-8 местен) и натистенете „Enter“. Успешната промяна
на кода ще бъде потвърдена с 2 високи тона заедно с двойно светване на
зеления LED диод.

Отваряне с помощта на аварийния ключ
–	Отстранете винтовете на капачето на батериите и преместете
капака надолу.
– Oтстранете батериите.
–	Сега пъхнете аварийния ключ в ключалката и го завъртете в посока
обратна на часовниковата стрелка чак докрая.
–	Преместете въртящата се дръжка с четвърт оборот в посока на
часовниковата стрелка и отворете вратата.

Изхвърляне
Уважаеми клиенте,
Моля, съдействайте за намаляване на количеството неизползваеми отпадъци.
Ако възнамерявате да изхвърлите този уред, моля, имайте предвид, че много
части от него съдържат ценни материали, които могат да бъдат рециклирани.
Моля, имайте предвид, че електрическите и електронни
уреди, включително батериите, не трябва да се изхвърлят
заедно с битовите отпадъци и трябва да се събират
отделно. Моля, обърнете се към съответните органи на
вашия град /село за информация относно пунктовете за
събиране на електронни отпадъци.

Ако имате въпроси относно ЕО декларацията за съответствие,
моля пишете на info@burg.biz
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