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Elektroniskās slēdzenes  
ELCom 7205  

lietošanas instrukcija 
 

                    mehāniskais rokturis          zaļais indikators    sarkans indikators   skrūve 

 
 
 
 
 
 

                                   Sarkana poga            slēdzenes panelis                   bateriju vieta 
redzama, ja slēdzene ir atvērtā stāvoklī 
 
 
Zaļas krāsas mirgojošais indikators apstiprinās katru komandu, kas veikta ar slēdzenes pults 
taustiņiem. Pārtraukums starp dotajām komandām nedrīkst būt lielāks par 20 sekundēm, 
pretējā gadījumā iepriekšējās komandas tiks dzēstas. 
Slēdzenes atvēršana. 
Ievadiet 6 ciparu kombināciju ( rūpnīcas uzstādītais 1-2-3-4-5-6). Tagad seifa durvis ir 
atveramas pagriežot mehānisko rokturi uz augšu un satverot aiz slēdzenes paneļa malas, kas 
darbojas arī kā seifa durvju rokturis. 
UIevērojiet U: ja koda ievadīšanas brīdī esat kļūdījies, nospiediet taustiņu C un atkārtojiet visu ciparu 
kombināciju vēlreiz.   
Slēdzenes aizvēršana.  
Aizvērt seifa durvis un pagriezt mehānisko rokturi aizslēgtā stāvoklī, t.i., bīdot to uz leju līdz 
sarkanā poga ir pilnībā nosegta. Zaļā lampiņa  izdziest un tai pašā laikā norāda, ka 
elektroniskā slēdzene ir automātiski aizslēgta. 
Kļūdaina kombinācija. 
Kļūdainas taustiņu kombinācijas gadījumos apmēram uz 3 sekundēm iedegas indikators ar 
sarkano gaismiņu. Tas nozīmē, ka taustiņu kombinācija ir jāatkārto.  Ja ievadītas trīs pēc 
kārtas kļūdainas kombinācijas, tad slēdzenes bloķējas uz 10 sekundēm . Tad uzgaidiet doto 
laiku un pēc tam vēlreiz mēģiniet.  
Slēdzenes baterijas. 
Baterijas  2 gab. 1,5 V AA (alkaline). Ja bateriju līmenis ir zems, par to  brīdina sarkanās un 
zaļās lampiņas vienlaicīga mirgošana. Baterijas atrodas zem pults korpusa labajā pusē un  
atskrūvējot attiecīgo skrūvi tās var tikt nomainītas. 
Koda maiņa  
Ievadot savu lietotāja kodu ievērojiet - koda ievadīšana notiek tikai pie Uatvērtām Useifa durvīm 
Lai ievadītu savu jauno kodu nospiežiet sekojošus taustiņus :  

1) *  
2) 0 
3) * 
4) ievadiet veco 6 ciparu kodu (rūpnīcā ievadītais kods ir 123456 )  
5) *  
6) ievadiet jauno 6 ciparu kodu (OK- zaļā lampiņa nomirgos 2 reizes; kļūda-

sarkanā lampiņa iedegsies uz 3 sekundēm)  
7) *  
8) vēlreiz ievadiet jauno 6 ciparu kodu 
9) *  

 
UIevērojiet U: ja koda ievadīšanas brīdī esat kļūdījies, nospiediet taustiņu C un atkārtojiet visu  no jauna 
Pie atvērtām durvīm izmēģiniet jauno kodu Uvairākas reizesU . Ja esat pārliecinājies par 
slēdzenes darbību, varat aizvērt seifu. 
 
 
Jautājumu gadījumā zvaniet : 67240227 


