EM 2020 Elektroniskās kodu slēdzenes lietošanas instrukcija.





























Slēdzenes atvēršana
Ievadam lietotāja kodu (rūpnīcas uzstādītais Master 1-2-3-4-5-6).
Ja kods ir pareizs atskan dubults pīkstiens(ja nepareizs 1 pīkstiens), un
ja ir uzstādīta laika aizture tad sākās laika atskaite(lampiņa mirgo ik pēc 2sec).
Ja nav laika aizture, atveram seifu 3sec laikā. Ja ir laika aizture gaidām
līdz tās beigām un atvēršanas laikā(pīkstiens ik pēc 2sec) ievadam kodu
atkārtoti un pēc dubultā pīkstiena atveram seifu.
Lietotāja koda maiņa
Nospiežam un turam taustiņu „0” līdz atskan
dubultsignāls un iedegās lampiņa.
Ievadam esošo sešciparu kodu
Ievadam jauno sešciparu kodu
Atkārtoti ievadam jauno kodu
Ja viss darīts pareizi atskan dubultsignāls, ja ir
kļūda atskan 1 signāls.
Otrā lietotāja koda aktivizēšana
Nospiežam un turam taustiņu „1” līdz atskan
dubultsignāls un iedegās lampiņa.
Ievadam esošo sešciparu Master kodu
Ievadam otrā lietotāja jauno sešciparu kodu
Atkārtoti ievadam jauno kodu
Ja viss darīts pareizi atskan dubultsignāls, ja ir
kļūda atskan 1 signāls.
Otrā lietotāja koda dzēšana
Nospiežam un turam taustiņu „3” līdz atskan
dubultsignāls un iedegās lampiņa.
Ievadam esošo sešciparu Master kodu
Otrā lietotāja kods ir dzēsts
Ja viss darīts pareizi atskan dubultsignāls, ja ir kļūda atskan 1 signāls.
Laika aiztures programmēšana
Nospiežam un turam taustiņu „9” līdz atskan dubultsignāls un iedegās
lampiņa.
Ievadam esošo sešciparu Master kodu
Ievadam laika aiztures un atvēršanas loga vērtību izsakot to divciparu
skaitlī(piemēram lai ieprogrammētu 3 min aizturi un 2min atvēršanas
logu jāievada 0302). Dotajā piemērā parādīts kā uzstādīt 26min laika
aizturi un 12min atvēršanas logu.
Atkārtoti ievadam laika aiztures un atvēršanas loga vērtību izsakot to
divciparu skaitlī
Ja viss darīts pareizi atskan dubultsignāls, ja ir kļūda atskan 1 signāls.
Laika aizturi iespējams mainīt tikai atvēršanas loga laikā!
NB! Slēdzenes programmēšanu veikt tikai pie atvērtām seifa durvīm un izbīdītām bultām!
Bateriju maiņa
Slēdzene signalizē par tukšām baterijām ar garu signālu kopu pēc koda ievadīšanas.
Slēdzenes pults apakšā atrodas vāciņš ar mazu rokturi tā vidū. Aiz roktura pavelkam vāciņu uz leju un
izņemam bateriju. Uzmanīgi noņemam kontaktu no baterijas un pievienojam jauno bateriju. Bateriju
ievietojam atpakaļ nodalījumā tā, kā tā stāvēja pirms tam un aizveram vāciņu iespraužot to atpakaļ.
Ieteicams lietot Duracell Alkaline baterijas!
Jautājumu gadījumā zvanīt: 26761515 (Artūrs); 67240217

