NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO
TREZORA

LS 17 EF / LS 20 EA
LS 25 EA / LS 30 EA

PRED AKOUKOĽVEK MANIPULÁCIOU S TREZOROM
SI NAJPRV POZORNE PREŠTUDUJTE CELÝ NÁVOD

!!! UPOZORNENIE !!!
NOVÉ HESLO SI DÔKLADNE ZAPAMÄTAJTE
PRE ISTOTU SI HESLO AJ ZAPÍŠTE A STAROSTLIVO
USCHOVAJTE NA BEZPEČNÉ MIESTO MIMO TREZOR
MECHANICKÉ KĽÚČE NA NÚDZOVÉ OTVORENIE
TREZORA USCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE
MIMO TREZOR
VÝROBCA NEZABEZPEČUJE NÁHRADNÉ KĽÚČE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA
Prvé otvorenie trezora
Trezor sa dodáva bez vložených batérií, preto na otvorenie
potrebujeme núdzový kľúč.
Odstránime krytku zámku, vložíme kľúč a otočíme ním proti
smeru hodinových ručičiek.
Pootočíme madlo v smere hodinových ručičiek a otvoríme
trezor.

Tri po sebe nasledujúce nesprávne zadania kódu vyvolajú
výstražný tón trvajúci asi 20 sekúnd.
Ďalšie tri po sebe nasledujúce nesprávne zadania kódu vyvolajú
výstražný tón trvajúci asi 5 minút.

Upozornenie: Kód nastavený od výroby je „159“.
Zatvorenie trezora
Zatvorte dvierka a otočte madlo proti smeru hodinových
ručičiek. Skontrolujte uzamknutie trezora.

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov uschovajte núdzové
kľúče na bezpečnom mieste mimo trezor!
Vloženie batérií
Do držiaku batérií vložíme 4ks batérií veľkosti AA. Ak sa
rozsvieti červená aj zelená LED súčasne, batérie sú slabé a treba ich
vymeniť.

Zmena užívateľského kódu
Pri otvorených dverách stlačte tlačidlo RESET, keď sa rozsvieti
žltá LED, môžete zadávať nový kód.
Zadajte nový kód (3-8 miestny) a stlačte kláves „A“ (C / #)
alebo „B“ (E / *). Dvojité pípnutie signalizuje úspešnú zmenu kódu.
Ak trezor pípne 3 krát a bliká žltá LED, zmena kódu neprebehla
úspešne a postup je treba zopakovať.

Otvorenie trezora
Zadajte platný užívateľský kód (3-8 miestny), každé stlačenie je
signalizované pípnutím a bliknutím žltej LED.
Stlačte kláves „A“ (C / #) alebo „B“ (E / *), zelená LED sa
rozsvieti.
Do 5 sekúnd otočte madlo v smere hodinových ručičiek
a otvorte dvere.

Trezor okrem výmeny batérií nevyžaduje žiadnu zvláštnu
údržbu. Na čistenie používajte navlhčenú handričku. Nepoužívajte
tekuté a sprejové čističe.

