Motorlu kilitleme sistemi (HQ)güvenliğini Kullanma Talimatı

⚫

Kasayı kapatın

1. kasayı kapatmak için Konuk kodunu girin, sonra "#" tuşuna basın.
Model No: Nb-H43-HQ

Dikkat: ilk açılış için, küçük yuvarlak
plastik kapak (tuş takımı altında)çıkarın,
sonra plastik torba acil anahtar dışarı çekin,
kapıyı açmak için anahtarı açın. Bundan
sonra, pil kutusuna (kapının arkasında) 1,5
V 4 pili koyun, sonra kapıyı kapatmak için
anahtarı açın ve anahtarları alın.
Bu basama kAl Safe 1234orijinal kişisel kodu, ana kod 011223
⚫

Kişisel kodu değiştirme

Kişisel kodu giriniz (1234 İlk giriş için), ekran "open" gösterir, sonra giriş için
herhangi bir yeni 4-6 haneli kodu girin ve onaylamak için "#" basın.
⚫

Ana kodu değiştirme

Ana kodu girin (011223 ilk giriş için), onaylamak için "#" tuşuna basın ve "

PS---9.8.7..." ekran sayımı sırasında

tekrar"#" tuşuna basın , herhangi

bir 6 basamak girin kodu girin ve "#" basın onaylamak için , ekran

"good" gösterir, yeni ana kod kabul edilir anlamına gelir.
⚫

Kasayı açın

Güvenli açmak için 6 basamak kişisel kodu girin, sonra "#" tuşuna
basın, sonra ekran "open" gösterir, Eğer "Error 1, 2, 3" gösteriyorsa
yanlış kod girilmiş demektir.

Üç kez yanlış kod girişi ise kapı 5

dakika için bloke edilecektir. Giriş silmek istiyorsanız "*" basın.

Kişisel parola Şu anda girilen parolaya değiştirilir
2. kasayı kapatmak için "#" tuşuna basın . Konuk orijinal şifre
değişiklik yok
⚫

Saati ve tarihi ayarla

Giriş ana kodu (ilk kez 00112233), sonra "#" onaylamak için, basın "*" ekran
sayımı sırasında "PS---9.8.7...", "YE" tarafından yıl gösterir, sonra giriş
07; ay "ON", giriş 01; Tarih "DA", giriş 01; Saat "HO", giriş 08; dakika
"ın", giriş 08; ekran "good" gösterinceye kadar, zaman ayarı başarılı,
ve zaman 2007.01.01 08:08. Set doğru değilse ekran "bug" gösterecektir.
⚫

Acil durum

(1) Lütfen kodları hatırlamalısınız.
(2) Eğerdüşük pil gücü varsa, ekran "lobatt" gösterir,o's zaman pillerin
değiştirilmesinden bahseder.

Lütfen acil durum anahtarlarını kasadan uzak tutun.

