Freestanding home safe

οδηγίες χειρισμου

Διάρθρωση

–	Το χρηματοκιβώτιο επιτυγχάνει την προβλεπόμενη λειτουργία προστασίας
μετά από τη στερέωσή του σε ένα συμπαγές τμήμα του κτιρίου. Παρακαλώ,
χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα σημεία αγκύρωσης (τους τοίχους και /
ή το δάπεδο).

Γενικές πληροφορίες
Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής κωδικού, ανάβει η πράσινη LED λυχνία πάνω
από την εικόνα «Έτοιμο να ανοίξει», εάν ανάβει η κόκκινη LED λυχνία πάνω από την
εικόνα «Άρνηση εισόδου / χρόνος φραγής / μπαταρία», πρόκειται για σφάλμα.
Σε αυτή την περίπτωση ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση. Όταν αναβοσβήνει η
κίτρινη LED λυχνία, η ρύθμιση γίνεται με πλήκτρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εικόνες
Πλήκτρο Delete
Έτοιμο να ανοίξει
Επιβεβαίωση πλήκτρων
	Άρνηση εισόδου / χρόνος φραγής / μπαταρία
	Πλήκτρο Enter
Σημαντικό: Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, παρακαλώ διαβάστε
όλες τις οδηγίες χρήσης.

Σημαντικές υποδείξεις
–	Φυλάξετε τον αριθμητικό κωδικό και το κλειδί εκτάκτους ανάγκης (η κλειδαριά
για το κλειδί εκτάκτους ανάγκης βρίσκεται κάτω από τις 4 μπαταρίες) σε μια
ασφαλή θέση εκτός του χρηματοκιβωτίου.
–	Μη χρησιμοποιείτε τα προσωπικά στοιχεία σας (π.χ. ημερομηνία γέννησης,
αριθ. τηλεφώνου, κ. λ. π.)
–	Σε περίπτωση που το χρηματοκιβώτιο δε θα χρησιμοποιηθεί για ένα
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε παρακαλώ τις μπαταρίες.
–	Σε περίπτωση ενδεχομένων ερωτήσεων ή προβλημάτων, παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Αριθμός κωδικών

1

Μήκος κωδικού

3 έως 8 ψηφία

Χρόνος φραγής

Μετά από 3 φορές λάθους εισαγωγής κωδικού 5 λεπτά

Τροφοδοσία

4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Επιτρεπόμενες
συνθήκες
περιβάλλοντος

-15 °C / +50 °C / έως 95 %
σχετ. υγρασία αέρα
(χωρίς συμπύκνωση)

Ηχητική σήμανση
1 x Επιβεβαίωση πλήκτρων
2 x Σωστός κωδικός, έναρξη προγραμματισμού
7 x Λάθος κωδικός

Θέση σε λειτουργία
Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen (μέγεθος 1,5), αφαιρέστε τις βίδες από το
κάλυμμα των μπαταριών και σπρώξτε προς τα κάτω το κάλυμμα με το λογότυπο
. Τοποθετήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης στην κλειδαριά και γυρίστε
το δεξιά μέχρι να σταματήσει. Γυρίστε την περιστροφική λαβή ανά ένα τέταρτο
της στροφής προς τα δεξιά και ανοίξτε την πόρτα. Τοποθετήστε τις μπαταρίες που
παρέχονται με το χρηματοκιβώτιο (4 τεμ., LR6 / AA / 1.5V / Alkaline), και επιστρέψτε
το κάλυμμα των μπαταριών στη θέση του. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο στο
εσωτερικό μέρος της πόρτας χρηματοκιβωτίου (η κίτρινη LED λυχνία αναβοσβήνει
δύο φορές συνοδευόμενη από 2 υψηλούς τόνους σήμανσης). Κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας προγραμματισμού, ανάβει η κίτρινη LED λυχνία. Πληκτρολογήστε έναν
νέο κωδικό (3 έως 8 ψηφία) και πατήστε το πλήκτρο «Enter». Η επιτυχής αλλαγή
του κωδικού θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με 2 υψηλούς τόνους σήμανσης μαζί με
διπλό αναβοσβήσιμο της πράσινης LED λυχνίας.
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Άνοιγμα με χρήση του κωδικού
– Εισάγετε έναν έγκυρο κωδικό
–	Πατήστε το «Enter» και γυρίστε την περιστροφική λαβή ανά ένα τέταρτο της
στροφής προς τα δεξιά.

Αλλαγή κωδικού
–	Εισάγετε έναν έγκυρο κωδικό
–	Πατήστε το «Enter» και γυρίστε την περιστροφική λαβή ανά ένα τέταρτο της
στροφής προς τα δεξιά.
–	Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο και περιμένετε να σβήσει η πράσινη LED λυχνία
πάνω από την εικόνα Έτοιμο να ανοίξει. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο
στο εσωτερικό μέρος της πόρτας χρηματοκιβωτίου (η κίτρινη LED λυχνία
αναβοσβήνει δύο φορές συνοδευόμενη από 2 υψηλούς τόνους σήμανσης).
–	Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας προγραμματισμού, ανάβει η κίτρινη LED
λυχνία. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό (3 έως 8 ψηφία) και πατήστε το
πλήκτρο «Enter». Η επιτυχής αλλαγή του κωδικού θα πρέπει να επιβεβαιωθεί
με 2 υψηλούς τόνους σήμανσης μαζί με διπλό αναβοσβήσιμο της πράσινης
LED λυχνίας.

Άνοιγμα με κλειδί έκτακτης ανάγκης
–	Αφαιρέστε τις βίδες από το κάλυμμα των μπαταριών και σπρώξτε το
κάλυμμα προς τα κάτω.
– Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
– 	Τοποθετήστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης στην κλειδαριά και γυρίστε το
δεξιά μέχρι να σταματήσει.
–	Γυρίστε την περιστροφική λαβή ανά ένα τέταρτο της στροφής προς τα
δεξιά και ανοίξτε την πόρτα.

Διάθεση
Αγαπητέ πελάτη,
Βοηθήστε στη μείωση του όγκου των ανεκμετάλλευτων αποβλήτων.
Αν σκοπεύετε να απορρίψετε αυτή την συσκευή, παρακαλώ σκεφτείτε πόσα μέρη
της περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.
Προσοχή: απαγορεύεται τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, να
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά. Παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε για τα
σημεία συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ,
παρακαλώ, επικοινωνήστε με το info@burg.biz
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