BLI/MB SERİSİ: MONTAJ YÖNTEMİ

AKILLI ELEKTRONİK KASA

Kasayı, taşınması kolay olmayan bir yere sabitleyin.
• Genleşme cıvataları (veya sıkma vidaları) için doğru yerde delik açın.

(MB SERİSİ İÇİN)
Lütfen acil durum anahtarlarını kasada saklamayın!

• Açmak için cıvataları saat yönünün tersine çevirin.
• Kasayı duvara sabitlemek için genleşme cıvatalarını (veya sıkma vidalarını) kullanın.
• Kasanın gerektiği şekilde yerine monte edildiğinden emin olun ve ardından tüm
vidaları sıkın.

DİKKAT: Beton duvar yüzeyi olduğunda genleşme cıvatasını kullanın. Ahşap bir duvar
yüzeyi olduğunda sıkma vidasını kullanın.

Değerli Müşterimiz,
Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz! En değerli eşyalarınızı düzenleme
ve koruma konusunda önemli bir adım attınız. Kasalarımızın her serisi,
güvenliği sağlamak için profesyonelce üretilmiştir. Lütfen, takip eden
sayfalarda sunulan yeni kasanızın uygun işletim prosedürlerini okumak ve
tanımak için zaman ayırın.
Bizi tercih ettiğiniz tekrar teşekkürler.

Kasa Şeması

Duvar
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Kontrol Paneli Şeması

1. Cıvatalar
2. Sıfırlama Düğmesi
3. Pil Bölmesi
4. Topuz (Ana Anahtar)

5. Acil Kilit Kapağı
6. Onay Düğmesi
7. Kilit kapağını açmak için deliği
yerleştirin

Yardım almak için lütfen yerel
distribütörünüze danışın.
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KASANIN İLK AÇILIŞI

İlk açılışta, kullanıcılar acil durum anahtarıyla kasayı açmalıdır. Ayrıntılı işlem
“acil durum anahtarıyla kasayı açmak” anlamına gelir.
- Acil durum kilit kapağını çıkarın, ardından acil durum anahtarını takın ve
saat yönünde çevirin.
- Kapıyı açmak için düğmeyi (ana anahtar) saat yönünde çevirin.
DİKKAT: İşlemi bitirin, acil durum anahtarını çekin ve güvenli bir yerde
saklayın.

yapılmazsa, kilit otomatik olarak tekrar kilitlenir. Üç kez yanlış kod girilirse, kilit
3 dakika boyunca otomatik olarak kilitlenir.

KULLANICI KODU AYARLAMA
•

Kapı açıkken, "SIFIRLA" düğmesine basın, LED ekranda "----" görülür.
• Yeni kullanıcı kodunuzu girin (3-8 basamak) ve onaylamak için
"BAŞLAT" düğmesine basın.
• Kod ayarının başarılı olduğunu göstermek için ekranda "IN"
yazacaktır. Artık kasanızı yeni kodlarla kullanabilirsiniz.

PILLERI TAKMA

•

Kapıyı açın.

•

4 X AA pili, pil yuvasına takın.

MASTER KODUNU AYARLAMA

•

Normal şartlarda, LED ekranda “LO-BAT” yazıyorsa “START” tuşuna bastıktan sonra
pilleri değiştirin.
DİKKAT: 4 yeni pili, “+” ve “-” işaretlerinde belirtildiği şekilde sırayla değiştirin.
Otuz dakikadan daha uzun süre akım kesilirse, kullanıcı kodunu sıfırlamanız gerekir.

• Kapı açıkken, "BAŞLAT" düğmesine basın, LED ekranda "----" görülür.
• Ardından "00" düğmesine basın ve LED ekrandaki "-----" işareti yanıp
sönmeyi durdurur. Bu, kilidin kod ayar durumuna girdiğini gösterir.
• RESET düğmesine basın, herhangi bir 3-8 basamak kodunu girin, LED
ekranda "IN" yazısı görülecektir.
• Ana kod ayarının başarılı olduğunu belirtmek için ekranda "IN" yazacaktır.
Artık kasanızı yeni kodlarla kullanabilirsiniz.
•

KAPININ AÇILMASI
•

“START” tuşuna bastığınıza LED ekranda “----“ görülür.

•

Kullanıcı kodunuzu (6 haneli) girin. Kilit doğruysa yeşil ışır yanar ve kapı açılır.

•

Düğmeyi (ana anahtar) saat yönünde çevirin ve kapıyı açın.

DİKKAT: Ön ayarlı kullanıcı kodu "123456" olarak ayarlanmıştır.Kod kilidi
otomatik kilitleme işlevine sahiptir ve kodu girdikten sonra herhangi bir işlem

EMNİYET ANAHTARI İLE KASAYI AÇMA

Kasanın satın alınmasından sonra veya elektronik devre arızası veya kodların
unutulması durumunda kasayı açmak için emniyet anahtarını kullanabilirsiniz.
•
•

Acil durum kilidinin kapağını çıkarmak için L şeklindeki plastik tutamağı
yerleştirin.
Acil durum anahtarını anahtar deliğine yerleştirin, saat yönünde çevirin ve
kapıyı açmak için düğmeyi (ana anahtar) saat yönünde çevirin.

1 = i

KAPININ KAPATILMASI

Kapıyı kapatmak için düğmeyi (ana anahtar) saat yönünün tersine çevirin.
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