Elektroniskās slēdzenes La Gard EM 1520
Lietošanas instrukcija.

Īss skaņas signāls un sarkanas krāsas indikators apstiprinās katru komandu, kas veikta ar
slēdzenes pults taustiņiem. Pārtraukums starp dotajām komandām nedrīkst pārsniegt 10
sekundes, pretējā gadījumā visas iepriekšējās komandas tiks dzēstas.
Slēdzenes atvēršana.
Ievadiet 6 ciparu kodu (rūpnīcas uzstādītais 1-2-3-4-5-6). Ja kods ir ievadīts pareizi atskan
dubultsignāls ♪♪. Pēc dubultsignāla pagriežam metālisko rokturi pa labi līdz atdurei. Rokturis ir
jāpagriež 3 sekunžu laika pēc signāla atskanēšanas, pretējā gadījumā slēdzene automātiski
aizslēgsies un kods būs jāievada no jauna.
Ievērojiet: ja koda ievadīšanas brīdī esat kļūdījies , pagaidiet 10 sekundes. Vai arī turpiniet ievadīt kodu
līdz atskan garš kļūdas signāls un atkārtoti ievadiet pareizo kodu.

Slēdzenes aizvēršana.
Aizveriet seifa durvis un pagrieziet metālisko rokturi līdz atdurei pa kreisi. Slēdzene automātiski
aizslēgsies.
Kļūdaina kombinācija.
Pēc kļūdainais taustiņu kombinācijas ievadīšanas atskan garš kļūdas signāls un vienlaicīgi deg
sarkanais indikators. Tas nozīmē, ka taustiņu kombinācija jāievada atkārtoti. Ja 4 reizes pēc
kārtas ievadīta nepareiza taustiņu kombinācija slēdzene bloķējās uz 5 minūtēm. Bloķēšanās
laikā ik pēc 10 sekundēm mirgo sarkanais indikators. Ja pēc tam atkārtoti kļūdās vēl 2 reizes
slēdzene nobloķējās vēl uz 5 minūtēm.
Slēdzenes baterijas.
Baterijas 1 gb. 9V krona. Ja baterijas līmenis ir zems, par to brīdina gara signālu kopa pēc
pēdējā taustiņa nospiešanas ievadot kodu. Ja baterijas ir pilnībā beigušās tad pēc taustiņu
nospiešanas neatskan signāls. Baterija atrodas pults apakšpusē. Lietot tikai 9V Duracell kronas
baterijas.
Koda maiņa.
Mainot lietotājā kodu ievērojiet – jauna lietotāja koda ievadīšana notiek tikai pie atvērtām
seifa durvīm un izbīdītām bultām!
Lietotāja koda maiņa notiek sekojoši:
1) nospiež taustiņu „0” un tur nospiestu līdz atskan dubultsignāls. ♪♪
2) Ievada vecu lietotāja kodu (rūpnīcas uzstādītais kods ir 1-2-3-4-5-6). Atskan
dubultsignāls. ♪♪
3) Ievadam jauno 6 ciparu lietotāja kodu. Atskan dubultsignāls. ♪♪
4) Atkārtoti ievadam jauno 6 ciparu lietotāja kodu. Atskan dubultsignāls. ♪♪
Kļūdoties kādā no soļiem atskanēs garš kļūdas signāls un paliks vecais kods. Pēc koda
ievadīšanas pārbaudiet jauno kodu vairākas reizes pie atvērtām durvīm.
Jautājumu gadījumā zvaniet: 67240227; 67240217
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