Προγραμματισμός γενικού κωδικού

FP 43 E

el

FireProtec
Χρηματοκιβώτιο πυρασφάλειας

Οδηγίες χρήσης

•
•
•
•

Με ανοιχτή την πόρτα, πατήστε το «πλήκτρο Reset» (επαναφορά), στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη «----».
Πατήστε το «πλήκτρο Start» (έναρξη).
Καταχωρήστε τον νέο 6ψήφιο γενικό κωδικό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «SUPER-IN» και ο νέος γενικός κωδικός έχει
αποθηκευτεί.

Κλείσιμο χρηματοκιβωτίου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρόνοι φραγής

Εικόνα
Έμβολο
Πλήκτρο Reset
Περιστροφικό κουμπί
Καπάκι θήκης μπαταριών
Πλήκτρο Start

•

Σημαντικές υποδείξεις
Προσέχετε ώστε οι κωδικοί και τα μέσα αποθήκευσης κωδικών να μην περιέρχονται
στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Για τον λόγο αυτόν, φυλάσσετε τους
κωδικούς και τα μέσα αποθήκευσης κωδικών σε ασφαλές μέρος, στο οποίο έχουν
πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Αν ένας κωδικός ή μέσο αποθήκευσης
κωδικού χαθεί, τότε η κλειδαριά θα πρέπει να ρυθμιστεί ή να αντικατασταθεί, ώστε
να δέχεται έναν καινούργιο κωδικό/ κάρτα.
• Αλλάξτε τον εργοστασιακό κωδικό μόλις θέσετε την κλειδαριά σε λειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε εύκολους κωδικούς τους οποίους μπορεί κανείς εύκολα να
μαντέψει (π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
• Μην χρησιμοποιείτε κωδικούς που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία
(π.χ. ημερομηνία γέννησης) ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε κανείς να
συμπεράνει εφόσον γνωρίζει τον κάτοχο του κωδικού.
• Αφού αλλάξετε τον κωδικό, πρέπει να δοκιμάσετε την κλειδαριά αρκετές φορές με
ανοιχτή την πόρτα ασφαλείας.
Προσοχή: Οποιεσδήποτε αλλαγές στον κωδικό διαχειριστή, τον εργοστασιακό
κωδικό και τον κωδικό χρήστη πρέπει να διεξάγονται με ανοιχτή την πόρτα
του χώρου φύλαξης τιμαλφών. Αφού το σύστημα κλειδώματος ρυθμιστεί
ώστε να δέχεται έναν νέο κωδικό, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αρκετές φορές
χρησιμοποιώντας τον νέο κωδικό με ανοιχτή την πόρτα.

Τροφοδοσία

4 μπαταρίες MIGNON LR6 / AA /
ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ

Επιτρεπόμενες
περιβαλλοντικές συνθήκες
(ηλεκτρονική μονάδα κλειδαριάς)

–15°C ως + 50°C
σχετική υγρασία έως 95%
(χωρίς συμπύκνωση)

 ιστοποίηση πυρασφάλειας
Π
#2007-0881 CNCF

1 ώρα σε έως και 1.030°C

Μετρημένη
θερμοκρασία εσωτερικού χώρου:

< 160°C

Έναρξη λειτουργίας

Αγαπητέ πελάτη,
ευχαριστούμε που επιλέξατε το χρηματοκιβώτιο πυρασφάλειας FireProtec FP 43 E
της BURG-WÄCHTER. Εκτός από την ηλεκτρονική κλειδαριά, αυτό το χρηματοκιβώτιο
διαθέτει επίσης μια μηχανική κλειδαριά έκτακτης ανάγκης.
Προσοχή: Προτού ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης.
Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το νέο σας χρηματοκιβώτιο FireProtec FP 43 E.
BURG-WÄCHTER KG

Μετά από 3 φορές λάθος καταχώρηση
κωδικού
3 λεπτά

•
•
•

Για να θέσετε το χρηματοκιβώτιο σε λειτουργία για πρώτη φορά, ανοίξτε το με
τον εργοστασιακά προγραμματισμένο προεπιλεγμένο κωδικό 1-2-3-4-5-6 ή,
σε περίπτωση απώλειας του κωδικού, με το κλειδί έκτακτης ανάγκης. Για τον
σκοπό αυτόν, βγάλτε το καπάκι από τη θήκη μπαταριών και γυρίστε το κλειδί
αριστερόστροφα μέχρι να τερματίσει.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί δεξιόστροφα και ανοίξτε την πόρτα.
Βγάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης και τοποθετήστε τις μπαταρίες.
Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.
Προγραμματίστε τώρα τον κωδικό χρήστη.

Προγραμματισμός κωδικού χρήστη
•
•
•
•

Με ανοιχτή την πόρτα, πατήστε το «πλήκτρο Start» (έναρξη), στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη «----».
Καταχωρήστε τον νέο 6ψήφιο κωδικό χρήστη.
Πατήστε το «πλήκτρο Reset» (επαναφορά).
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «USER-IN» και ο νέος κωδικός χρήστη έχει
αποθηκευτεί.

Άνοιγμα με κωδικό χρήστη
•
•
•
•
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Πατήστε το «πλήκτρο Start» (έναρξη), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «----».
Καταχωρήστε τον εξαψήφιο κωδικό χρήστη. Αν η καταχώρηση είναι σωστή,
ανάβει η πράσινη λυχνία και η κλειδαριά απασφαλίζει.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί δεξιόστροφα.
Ανοίξτε την πόρτα.

Κλείστε την πόρτα.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί αριστερόστροφα.

Αντικατάσταση μπαταριών
•
•
•

Βγάλτε το καπάκι από τη θήκη των μπαταριών.
Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες.
Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες. Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες,
προσέχετε τη σωστή πολικότητα.
Προσοχή: Αν οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
«Lo Batt» (χαμηλή μπαταρία). Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αντικαταστήσετε και
τις τέσσερις μπαταρίες. Αν η ηλεκτρική τάση διακοπεί για περισσότερο από 30 λεπτά,
πρέπει να προβείτε σε επαναφορά και εκ νέου προγραμματισμό του κωδικού χρήστη.

Εγγύηση
Τα προϊόντα BURG-WÄCHTER κατασκευάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα που
ισχύουν κατά τον χρόνο παραγωγής και συμμορφώνονται με τα πρότυπα ποιότητας
της εταιρείας. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά ελαττώματα τα οποία οφείλονται
αποδεδειγμένα σε αστοχίες κατασκευής ή υλικού κατά τον χρόνο πώλησης. Η εγγύηση έχει διετή διάρκεια και οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις αποκλείονται. Ελαττώματα και ζημιές που προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από τη μεταφορά, εσφαλμένο
χειρισμό, ακατάλληλη χρήση, φθορά κ.λπ. δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η μπαταρία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται πρέπει
να κοινοποιούνται γραπτώς, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και σύντομη
περιγραφή του σφάλματος, στο αρμόδιο κατάστημα πώλησης. Κατόπιν εξέτασης του
αιτήματος και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο φορέας που παρέχει την εγγύηση
θα αποφασίσει για την πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος.

Απόρριψη της συσκευής
Αγαπητέ πελάτη,
βοηθήστε να αποφύγουμε τη δημιουργία αποβλήτων. Αν κάποια στιγμή
αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, σκεφτείτε ότι πολλά μέρη της
αποτελούνται από αξιόλογα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.
Σας επισημαίνουμε ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς
και οι αποφορτισμένες μπαταρίες, απαγορεύεται να απορρίπτονται μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Για τα σημεία
συλλογής μπαταριών και ηλεκτρικών αποβλήτων ενημερωθείτε από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας.
Η BURG-WÄCHTER KG δηλώνει με το παρόν ότι αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και 2011/65/ΕΕ (περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).
Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ ανατρέξτε
στον ιστότοπο www.burg.biz.
Με την επιφύλαξη τυπογραφικών σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών.
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Κατασκευή

•
•

