Freestanding home safe

Navodilo za uporabo

Struktura

Splošne informacije
V kolikor je akcija uspešna, potem se na koncu prižge zelena LED dioda pod
ikono »Pripravljeno za odpiranje«; če se prižge rdeča LED dioda pod ikono »Preklic
vnosa / čas blokiranja / baterije« prikaže, da je akcija napačna. V tem primeru
ostanejo shranjene prvotne nastavitve. Utrip rumene LED diode signalizira vnos
s pomočjo gumbov.

Tehnični podatki

Slike
Gumb Delete
Pripraljeno za odpiranje
Potrditev tipk
	Zavrnitev vnosa / čas blokiranja / baterije
	Gumb Enter
Pomembno: Pred programiranjem natančno preberite cela
navodila za uporabo.

Pomembna navodila
–	Številčne kode in zasilni ključ shranjujte na varnem mestu ločeno od trezorja
(zasilni ključ se nahaja pod 4 baterijami).
–	Ne uporabljajte nobenih osebnih podatkov (npr. rojstne dneve, tel. številke itd.)
– Trezor vzemite ven, kadar napravo shranjujete za dalj časa.
– Za dodatna vprašanja ali težave se prosim posvetujte s svojim prodajalcem.
–	Trezor dosega predvideno varnostno funkcijo šele, ko ga pritrdite na masivni
del objekta. Da ga stabilno namestite, prosim da uporabljate predvidene točke
za fiksiranje (na steno in / ali podlago).

Število kod

1

Dolžina kod

3 – 8-mestna

Časi blokiranja

Po 3 napačnih vnosih kode 5 minut

Napajanje preko
el. energije

4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Dovoljeni
pogoji
okolja

-15 °C / +50 °C/ až 95 %
rel. vlažnosti zraka
(ki ne kondenzira)

Signalni toni
1 x Potrditev tipk
2 x Pravilna koda, vstop v programiranje
7 x Napačna koda

Uvedba v pogon
S priloženim imbus ključem (velikost 1,5) odstranite vijake na pokrovu predala za
baterije in pokrov z logotipom
premaknite navzdol. Sedaj namestite
zasilni ključ od ključavnice in ga obračajte v smeri urinih kazalcev do konca. Vrtljiv
ročaj premaknite za četrt obrata v smeri urinih kazalcev in odprite vrata. Sedaj
vstavite baterije, ki se nahajajo v trezoru (4kom, LR6 / AA / 1,5V / Alkaline) in pokrov
predala za baterije spet montirajte nazaj. Pritisnite na rdeči gumb na notranji strani
vrat trezora (rumena LED dioda dvakrat utripa skupaj z 2 visokima signalnima
tonoma) V procesu programiranja sveti rumena LED dioda. Vnesite novo
(3-8 mestno) kodo in pritisnite na gumb »Enter«. Uspešna sprememba kode bo
potrjena z 2 visokima tonoma skupaj z dvojnim utripom zelene LED diode.
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Odpiranje s kodo
– Vnesite veljavno kod
–	Pritisnite na gumb »Enter« in vrtljiv ročaj premaknite za četrt obrata
v smeri urinih kazalcev.

Sprememba kode
–	Vnesite veljavno kodo
–	Pritisnite na gumb »Enter« in vrtljiv ročaj premaknite za četrt obrata
v smeri urinih kazalcev.
–	Odprite trezor in počakajte, da ugasne zelena LED dioda nad ikono Pripravljeno
za odpiranje. Pritisnite na rdeči gumb na notranji strani vrat trezora (rumena LED
dioda dvakrat utripa skupaj z 2 visokima signalnima tonoma)
–	V procesu programiranja sveti rumena LED dioda. Vnesite novo (3-8 mestno)
kodo in pritisnite na gumb »Enter«. Uspešna sprememba kode bo potrjena z
2 visokima tonoma skupaj z dvojnim utripom zelene LED diode.

Odpiranje s pomočjo zasilne ključavnice
–	Odstranite vijake na pokrovu predala za baterije in pokrov premaknite navzdol.
– Odstranite baterije.
–	Sedaj namestite zasilni ključ od ključavnice in ga obračajte v smeri urinih
kazalcev do konca.
–	Vrtljiv ročaj premaknite za četrt obrata v smeri urinih kazalcev in odprite vrata.

Odstranjevanje baterij
Cenjene stranke,
preprečite nabiranje odvečnih odpadkov. Naprava vsebuje veliko koristnih
sestavnih delov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Zato jo namesto med
odpadke namenite v reciklažo. Ne mečite prosim naprave med gospodinjske
odpadke; pozanimajte se za lokalno odlagališče, ki je namenjeno za odlaganje
tovrstnih odpadkov.
Opozarjamo Vas, da električne in elektronske naprave skupaj z
baterijami se ne smejo odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki,
zato jih odlagajte na posebno mesto. Na ustreznem oddelku vaše
mestne občine se pozanimajte za informacije v zvezi z odlagališči
električnih odpadkov.

Za morebitna vprašanja glede certifikata ES se, prosim pozanimajte
na naslovu e-pošte info@burg.biz
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