SELO – A
seifu
elektroniskā daudzlietotāju slēdzene
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Elektroniskai slēdzenei SELO-A ir VdS1 (A) klase un līdz ar to tā
ir izmantojama seifiem, kuri ir atbilstoši Eiropas standarta
EN1143-1 I un II drošības klasei.
Slēdzenes displejā ir 7 gaismas indikatori
Slēdzeni var izmantot maksimums 9 lietotāji
6-ciparu kods
Laika aizture 0-99 min.
Seifs atvēršana un aizvēršana notiek pagriežot slēdzenes korpusu
Baterijas atrodas zem slēdzenes korpusa un ir viegli nomaināmas

Slēdzenes indikatoru skaidrojums
Slēdzenes atvēršana
- Nospiežam taustiņu „On”
- Ievadam lietotāja kodu. (rūpnīcas uzstādītais 1 2 3 4 5 6)
- Uz slēdzenes iedegās zaļais indikators, kurš signalizēs par koda pieņemšanu. Ja esat kļūdījies
ievadot kodu tad iedegsies sarkanais indikators, kurš signalizēs par nepareizu kodu (pēc 3 nepareizi
ievadītiem kodiem seifs bloķējās uz 10min).
- Pēc pareiza koda ievadīšanas, laikā kamēr deg zaļais indikators, slēdzenes pults jāpagriež par
1800 pulksteņrādītāja virzienā.
Slēdzenes aizvēršana
- Aiztaisām seifa durvis
- Izbīdām bultas pagriežot rokturi līdz galam ciet
- Pagriežam slēdzeni par 1800 pretēji pulksteņrādītāja virzienā izejas stāvoklī. Slēdzene automātiski
bloķējās un seifs ir aizslēgts.
Lietotāja koda maiņa
NB! Kodu maiņu veikt tikai pie atvērtām seifa durvīm un izbīdītām bultām!
- Ievadam savu esošo kodu un kamēr deg zaļais indikators nospiežam un turam taustiņu „Enter”
aptuveni 5 sekundes līdz iedegās dzeltenais indikators. Svarīgi zināt esošā koda pozīciju (no 1 – 9)
- Ievadam sava koda pozīciju un nospiežam taustiņu „Enter”
- Ievadam jauno kodu (sešciparu) un nospiežam taustiņu „Enter”
- Ievadam jauno kodu atkārtoti un nospiežam taustiņu „Enter”
- Ja viss ir izdarīts pareizi iedegsies zaļais indikators un kods būs veiksmīgi nomainīts. Ja iedegās
sarkanais indikators tad maiņas gaitā ir bijusi kļūda un kods nav nomainīts – saglabājās vecais kods.
- Pēc koda maiņas pie atvērtām durvīm pāris reizes izmēģinām jauno kodu, lai pārliecinātos, ka
kods ir pareizi nomainīts un būtu droši, ka neesat kļūdījies maiņas procesā.
Bateriju maiņa
- Kad baterijas sāks sēsties tad slēdzene signalizēs par to
ar sarkano indikatoru labajā pusē pa vidu.
- Pat mirgojot indikatoram slēdzeni iespējams atvērt
apmēram 30 reizes
- Pilnīgi nosēžoties baterijām visi kodi saglabājās.
- Baterijas mainās no slēdzenes apakšpuses. Slēdzenei
nepieciešamas 3 AA tipa baterijas. Ieteicams izmantot
Duracell ražojuma baterijas.
Jautājumu gadījumā zvanīt:
SIA „Data J&S” 67240227

