S&G COMPTRONIC 6124 SLĒDZENES LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PAR SLĒDZENI
Katru reizi, kad nospiežat slēdzenes ciparus,
burtus vai citu zīmi, atskan signāli un mirgo
sarkanā uguntiņa. Ja tas nenotiek, tad
pārbaudiet baterijas vai tām ir kontakts un vai
tās ir pietiekami jaunas, tad mēģiniet vēlreiz.
Slēdzene reaģē ar signāliem dažādā secībā,
katrs no tiem norāda atšķirīgus slēdzenes
stāvokļus. ! simbols piemēros norāda uz
signālu skaitu, kurus dzirdat. Vienmēr
nogaidiet, kad signālu rinda beigsies, un tikai
tad turpiniet vadīt kombinācijas, pretējā
gadījumā jūs pārtrauksiet slēdzenes secīgu
darbību.
SLĒDZENES ATVĒRŠANA
Ja Jūsu slēdzenei nav uzstādīta laika aizture:
Ievadiet savu 6 ciparu lietotāja kodu, kuram seko #. Tad 6 sekunžu laikā (modelim 6124) pagrieziet
seifa rokturi atvērtā stāvoklī (modelim 6125 - 15 sekunžu laikā)
Piemērs: 2 2 2 2 2 2 #
Ja Jūsu slēdzenei ir uzstādīta laika aizture:
1. Ievadiet savu 6 ciparu lietotāja kodu, kuram seko #.
Piemēram: 2 2 2 2 2 2 #
Slēdzene ik pēc 10 sekundēm izdos skaņas signālu)
2. Laika aiztures beigās slēdzene iepīkstas ātri 10 reizes.
3. Atvēršanas laikā slēdzene divreiz iepīkstas ik pēc 6 sekundēm. Ievadiet vēlreiz savu 6 ciparu
lietotāja kodu un atveriet slēdzeni.
Laika aiztures apiešanas kodam (TDO):
- 1. variantā (pirms laika aiztures beigšanās), ievadiet laika aiztures apiešanas kodu pirmajās 60
sekundēs, kad sākusies laika aizture.
- 2. variantā (pirms laika aiztures sākšanās), vienkārši ievadiet laika aiztures apiešanas kodu.
KODA NODZĒŠANA
Ja Jūs esat sācis koda ievadīšanu un kļūdījies, Jūs varat nospiest *, lai nodzēstu iepriekš uzrakstīto vai
pagaidīt 10 sekundes un slēdzene pati to nodzēsīs. Piezīme: starp taustiņu spiešanu nekad negaidiet
ilgāk kā 10 sekundes, citādi slēdzene nodzēsīs visu iepriekš uzrakstīto.

KĻŪDAS SIGNĀLI
Ja Jūs dzirdiet garu signāla skaņu pēc koda ievadīšanas, jūs esat kļūdījies
BLOĶĒŠANĀS LAIKS
Ja jūs ievadiet 3 nepareizas koda kombinācijas pēc kārtas, slēdzene nobloķējās uz 15 minūtēm. Ja jūs
vadīsiet vēl vienu nepareizu kodu šajā laikā, atskanēs divi gari signāli. Ja ievadīsiet pareizu kodu, jūs
dzirdēsiet īsu signālu, bet slēdzene neatvērsies (tas atceļ bloķēšanās laiku). Ja ievadīsiet pareizu kodu
otru reizi, slēdzene tiks atvērta.
BULTU AIZKRIŠANAS RĀDĪTĀJS
Kad tiek aiztaisīts seifs un bultas aizkrīt ciet, Jūs dzirdēsiet vienu dubultskaņas signālu (zems/augsts).
KODA MAINĪŠANA
Lai nomainītu savu kodu, lietojiet slēdzenes komandu 2 2 *. Jūsu jaunais 6 ciparu kods var sastāvēt no
jebkuriem cipariem, bet nelietojiet * vai # kā ciparu savā kombinācijā, jo šīs zīmes ir slēdzenes
komandu pildīšanai. Uzmanīgi klausieties skaņu signālus. Simbols ! norāda skaņu signālu skaitu, kas
Jums jādzird. Jaunais ciparu kods jāievada divas reizes, lai nodrošinātu tā precizitāti, un vienmēr pēc
koda ievadīšanas seko #.
Ievadiet:

22*

Ievadiet:

VECO 6 ciparu kodu #
JAUNO 6 ciparu kodu #
JAUNO 6 ciparu kodu #

!!!!!
!!!
!!!

NB! Kodu maiņu veikt tikai pie atvērtām durvīm un izbīdītām bultām!
Kodu maiņu labāk veikt pēc nelielas pieredzes kodu atslēgas lietošanā, pretējā gadījumā var rasties
problēmas ar jaunā koda atvēršanu.
NOLIETOTU BATERIJU RĀDĪTĀJS
Ja pēc koda ievadīšanas atverot slēdzeni Jūs dzirdat 5 dubultskaņas signālus, tas norāda, ka baterijas ir
nolietotas. Lūdzu, apmainiet baterijas cik ātri vien iespējams.
TUKŠU BATERIJU BRĪDINĀJUMS
Ja baterijas ir tik nolietotas, ka slēdzene vairs nespēj pildīt funkcijas, tā, koda ievadīšanas brīdī, izdod
20 skaņu signālus un neatveras. Pārmainiet baterijas nekavējoties!
BATERIJU MAIŅA
Bateriju maiņas laikā nepazūd informācija, kas ieprogrammēta slēdzenē. Vispirms uzmanīgi noņemiet
tastatūras vāku ņemot to vispirms no apakšas (tuvāk slēdzenes logo). Atdaliet vecās baterijas no vietas.
Novēršot ietvara salocīšanos vai salūšanu, atbalstiet baterijas augšdaļu un ievietojiet tās vietā.
Ieteicamas Duracell alkaline baterijas.
Konsultāciju vai problēmu gadījumā zvaniet:
SIA „Data J&S” 67240227.

