Elektronik (EL) güvenlik kullanma talimatları
Model: Sc-26-EL

Giriş kişisel kodu veya ana kodu, basın "#" onaylamak için, 2 bip sesi
tarafından izlenen, yeşil ışık olacak, düğme veya ana-kilit döndürmek
ve dışarı çekin, kapı açılır.

Dikkat: ilk açılış için, lütfen kapağı

Giriş kodu yanlış ise 3 bip sesi olacaktır.

kapatın (tuş takımını ortasında), daha
sonra plastik torbadan tübüler acil

Eğer 3 yanlış kod sürekli giriş yaparsa, Buzzer 60 saniye boyuncabip

anahtar çıkarın, kilit delik içine anahtarı

sesi verir.

yerleştirin, sonra sağa düğme veya ana

⚫

kilitlemek için kapıyı açmak için sol

Kapıyı kapatın, ardından kasayı kilitlemek için topuzu veya ana kilidi

Kasayı kapatın

anahtarı çevirin. Bundan sonra, pil kutusuna (kapının arkasında) 1,5 V 4 pil

saat yönünün tersine çevirin.

koyun, sonra kapıyı açık bırakın ve anahtarları çıkarın.

Acil durum

Güvenli önlemek için, 2 set montaj vidaları güvenli, bir kurulum konumu

(1) Kırmızı ışık ve yeşil ışık açık ise, pilleri değiştirmeniz gerektiğini

seçtikten sonra, lütfen kasanın arkasına vidaları takın.
⚫

Kişisel kodu değiştirme

gösterir. Lütfen kapıyı kapatmadan önce bir test yapın.
(2) Hem kişisel kodu hem de ana Kodu unuttuysanız, ilk açılış olarak kasayı

Kapı arkasındaki sol tarafındaki sıfırlama düğmesine (kırmızı veya

açmak için acil durum tuşunu kullanın ve kodu sıfırlamak için düğmeye

yeşil) basın, 2 bip sesi izler, sarı ışık açık olacak, sonra istediğiniz 1-8 arası

(kapının arkasındaki sol taraftaki) basın.

basamak girin, ardından onaylamak için "#" tuşuna basın , ardından iki bip
sesi takip ederek yeni kodun kabul edildiğini saklandığını gösterir.
⚫

Ana kodu değiştirme

"00" tuşuna basın, kapı arkasındaki sol taraftaki sıfırlama düğmesine
(kırmızı veya yeşil) basın, ardından 2 bip sesi, sarı ışık açık olacak,
sonra istediğiniz 1-8 haneli basamak girin, ardından onaylamak için "#" tuşuna
basın, ardından iki bip sesi, yeni kodun olduğunu gösteren kabul edilir
ve saklanır.
⚫

Kasayı açın

(3) "#" girme anahtarıdır, "*" silme düğmesidir. Yanlış rakam girildiğinde "*"
tuşuna basın, ancak daha önce girilen tüm rakamlar silinir.
(4) 20 saniye boyunca işlem yapılmazsa daha önce girilen tüm
rakamlar silinir.

Lütfen acil durum anahtarlarını kasadan uzak tutun.

