Freestanding home safe

Návod k obsluze

cz

Všeobecně

Otvírání pomocí kódu

Pokud byla akce provedena správně, rozsvítí se na konci zelená LED dioda
nad ikonou „Připraveno k otevření“, rozsvícení červené LED diody nad ikonou
“Odmítnutí zadání / čas blokování / baterie“ ukazuje, že akce byla provedena
chybně. V tomto případě zůstává zachováno původní nastavení. Blikání žluté
LED diody signalizuje zadávání pomocí tlačítek.

Technická data

Ikony
Tlačítko Delete
Připraveno k otevření
Potvrzení kláves
	Odmítnutí zadání / čas blokování / baterie
	Tlačítko Enter
Důležité: Před zahájením programování si, prosím, pečlivě prostudujte
celý návod k obsluze.

Důležité pokyny
–	Číselný kód a nouzový klíč (nouzový zámek se nachází pod 4 bateriemi)
uschovejte na bezpečném místě mimo trezor.
– Nepoužívejte žádné osobní údaje (např. narozeniny, telefonní č., …)
–	Pokud se trezor nebude delší dobu používat, vyjměte, prosím, baterie.
–	V případě jakýchkoli dotazů či problémů se obraťte na svého prodejce.
–	Trezor dosahuje stanovené ochranné funkce teprve po svém upevnění na
masivní část budovy. Pro stabilní upevnění prosím používejte stanovené kotvicí
body (na stěně a / nebo podlaze).

Počet kódů

1

Délka kódu

3 to 8 digits

Čas blokování

Po 3 chybných zadáních kódu 5 minut

Napájení proudem

4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Přípustné okolní
podmínky

-15 °C / +50 °C / up to 95 % rel. 			
vlhkosti vzduchu
(nekondenzujícího)

Signální tóny
1 x Potvrzení tlačítek
2 x Správný kód, vstup do programování
7 x Chybný kód

Uvedení do provozu
Pomocí přiloženého inbusového klíče (velikost 1,5) odstraňte šrouby u krytu
přihrádky na baterie a kryt s logem
posuňte směrem dolů.
Nyní zasuňte nouzový klíč do zámku a otáčejte jím proti směru hodinových
ručiček až po doraz. Otočné madlo posuňte o čtvrt otáčky ve směru hodinových
ručiček a otevřete dveře. Nyní vložte baterie, které se nacházejí v trezoru
(4 kusy, LR6 / AA / 1.5V / Alkaline) a kryt přihrádky na baterie opět namontujte zpět.
Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří trezoru (žlutá LED dioda dvakrát
zabliká společně se 2 vysokými signálními tóny) Během procesu programování
svítí žlutá LED dioda. Zadejte nový kód (3-8místný) a stiskněte „Enter“. Úspěšná
změna kódu bude potvrzena 2 vysokými tóny společně s dvojitým zablikáním
zelené LED diody.
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– Zadejte platný kód
–	Stiskněte „Enter“ a otočné madlo posuňte o čtvrt otáčky ve směru
hodinových ručiček.

Změna kódu
–	Zadejte platný kód
–	Stiskněte „Enter“ a otočné madlo posuňte o čtvrt otáčky ve směru
hodinových ručiček.
–	Otevřete trezor a počkejte, až zhasne zelená LED dioda nad ikonou Připraveno
k otevření. Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří trezoru (žlutá LED
dioda dvakrát zabliká společně se 2 vysokými signálními tóny)
–	Během procesu programování svítí žlutá LED dioda. Zadejte nový kód
(3 – 8místný) a stiskněte „Enter“. Úspěšná změna kódu bude potvrzena 2
vysokými tóny společně s dvojitým zablikáním zelené LED diody.

Otvírání pomocí nouzového zámku
–	Odstraňte šrouby u krytu přihrádky na baterie a kryt posuňte směrem dolů.
– Odstraňte baterie.
–	Nyní zasuňte nouzový klíč do zámku a otáčejte jím proti směru hodinových
ručiček až po doraz.
–	Otočné madlo posuňte o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček
a otevřete dveře.

Likvidace
Vážený zákazníku,
pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud máte v úmyslu
toto zařízení zlikvidovat, myslete prosím na to, že celá řada dílů tohoto zařízení
obsahuje cenné materiály, které je možno recyklovat.
Vi Upozorňujeme na to, že elektrická a elektronická zařízení
včetně baterií se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem,
ale musí se sbírat zvlášť. Vyžádejte si, prosím, na příslušném
pracovišti vašeho města / obce informace týkající se sběrných míst
na elektroodpad.

V případě dotazů ohledně ES prohlášení o shodě se, prosím,
obracejte na info@burg.biz
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