POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU ND352
Vážený zákazník
K tomu, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami počas ich používania, a len
v mimoriadnych prípadoch ste si museli uplatniť nárok na záruku, prosíme Vás, prečítajte
pozorne návod na používanie!
Uvedenie do prevádzky:
1. Sejf sa v pôvodnom balení nachádza v otvorenom stave
2. Odstráňte kryt na spodnej strane ovládača a vložte baterky – 4 ks 1,5V AA
(odporúčame použiť baterky zn. Duracell alebo Energizer)
Otváranie:
1. Základný výrobcom nastavený kód je 1-1-1-1
2. Zadajte svoj kód (v prípade nového sejfu 1-1-1-1)
3. Kód potvrďte stlačením tlačidla „#“, na 3 sekundy sa rozsvieti zelená LED kontrolka
a súčasne zaznie krátky zvukový signál
4. Klučku pretočte v smere chodu hodinových ručičiek
5. Po nesprávnom zadanom kóde sa párkrát rozsvieti žltá LED kontrolka a 4 krát za
sebou zaznie krátky zvukový signál
6. Po troch neúspešných pokusoch sa klávesnica zablokuje na 5 minút
Prekódovanie:
1. Tento postup vždy vykonajte v stave otvorených dverí!!!
2. Stlačte dvakrát tlačidlo „#“
3. Začne blikať zelená LED kontrolka
4. Zadajte starý kód (v prípade nového sejfu 1-1-1-1) a zadanie potvrďte tlačidlom „#“
5. Zadajte nový kód (4 až 8 miestny) a zadanie potvrďte stlačením tlačidla „#“
6. Prehratie dvojitého zvukového signálu a bliknutie zelenej LED kontrolky znamená, že
prekódovanie bolo úspešné
Upozornenie na klesajúce napätie v baterkách:
1. Pri otváracom procese sa rozsvieti červená LED kontrolka
2. Niekoľkokrát je možné trezor otvoriť, je potrebné čo najskôr vymeniť batérie
3. Pri výmene batérie alebo pri úplnom vybití vami zadané kódy zostávajú v pamäti
Dôležité upozornenie!!!
- užívateľský kód uschovajte na bezpečnom mieste , k sejfu neexistuje kľúč pre núdzové
otváranie a neexistuje ani univerzálny užívateľský kód!!!
- sejf nie je určený na umiestnenie v exteriéri, alebo na vlhkých miestach napr.
v kúpeľni. Dochádza k poškodeniu elektroniky!
S úctou:
Distribútor: Delta Commerce, s.r.o. Báč 236, 930 30 Báč, tel.: +421 905 321 987
Krajina pôvodu: Maďarsko

