Elektronik lb güvenli Talimat Kullanma

⚫

Alarmı ayarlama

Model: Na-25-LB
Dikkat: ilk açılış için, lütfen yuvarlak kapağı kaldırın
(ekranın sağında), sonra plastik torbadan tübüler acil
anahtar çıkarın, kilit delik içine anahtarı takın ve
çevirin, sonra kapıyı açmak için düğme(veya anahtar)
basıp açın . Bundan sonra, pil kutusuna (kapının
arkasında) 1,5 V 4 pili koyun, nihayet kapıyı kapatın

"0" tuşuna basın, ekran "BELL ON" gösterir, alarm titreşimli veya şiddetle
sallamalarda 60 saniye için ses olacaktır.
60 saniye sırasında doğru kod girilirse alarm susturulur. Ancak alarmı yeniden
ayarlamak için "0" tuşuna basmanız gerekir, alarm durdurulabilir.
⚫ Tarih ve saati ayarlama
(1) Özgün tarih ve saat 00-01-01 (yıl-ay-gün) ve 00-00 (saat-dakika).
(2) "*" Basın, yıl yanıp söner, sonra "0" verileri aşağı yapmak için basın, verileri

ve anahtarları alın.
1) orijinal kişisel kodu "1234", ana kod "123456" dir.
2) "#" Başlat düğmesi, "*" silme düğmesi.
⚫ Kişisel kodu değiştirme
Basın "#", giriş kişisel kodu (1234 ilk kullanım için), ve onaylamak için "#" basın,
ekran gösterir "open" gösterir. "*" tuşuna 7 saniye basılı tutun, sonra giriş için
herhangi bir 1-8 basamak arasında istediğiniz değeri girin ve"#" basın onaylamak

oluşturmak için ise "8" tuşuna basın.
(3) Sonraki verileri ayarlamaya devam etmek için "#" tuşuna basın, tüm tarih ve
saati, haftayı ayarlamak için aynı şekilde tutun.
⚫ Açılış kayıtlarını kontrol etme
(1) Kapıyı açmak için kodu girin.
(2) "OPEN" kaybolduğunda "0" tuşuna basın, ancak mavi arka plan ışığı hala
açıksa, ekran son açık kaydı gösterir, ilk açık tarihi gösterir, sonra açık zamanı

için, ekran gösterir " INtO ", yeni kişisel kod kabul edildiğini belirtir ve saklanır.
⚫ Ana kodu değiştirme
"#" Basın, giriş ana kodu (123456 ilk kez), "#" onaylamak için basın, ekran "open"
gösterir, "*" basın 7 saniye içinde, sonra tekrar giriş için herhangi bir 1-8 basamak
istediğiniz kodu girin ve , "#" onaylamak için basın, ekran "Into" gösterir, yeni ana
kod kabul edildiğini gösterir ve Saklanır.
⚫ Kasayı açın

gösterir ve açmak için yolları göstermek, "PASS1" Kişisel kod anlamına gelir.
"PASS2" ana kod anlamına gelir.
(3) Önceki kayıtları göstermek için "PASS1"/"PASS2" kaybolmadan önce "0"
tuşuna basın. Tamamen 14 kayıt kontrol edilebilir.
⚫ Acil durum
(1) Piller düşükse, ekran "Lo-bAttE" gösterecektir, pilleri değiştirme zamanı
gelmiştir. Piller kapalıyken, harici pil kutusunu kullanabilir, 4 bataryayı ilk

"#" basın, giriş için 1-8 dijital kod girin, ve ardından "#" onaylamak için basın, ekran
"OPEN" gösterir, sonra düğme (veya anahtar) açın. Eğer kod yanlış ise, ekran
"error" gösterecektir.
Eğer 3 kere yanlış kod girilirse, 60 saniye alarm verecektir.
Ekranda gösterilen kodu almazsanız, önce “#” ardından “*” ve ardından kodu
giriniz.

olarak 1,5 V koyabilirsiniz, ardından deliğe (tuş takımının alt kenarında)
bağlayın.
(2) Her iki kodları unuttuysanız, ilk açılış olarak güvenli açmak için acil anahtarı
kullanın, sonra kapının arkasındaki sol taraftaki yeşil düğmeye basın, kodları
orijinal kişisel kodu "1234", ana kod "123456" geri olacaktır.

Lütfen acil durum anahtarlarını kasadan uzak tutun.

