Instrukcja Obsługi zamka elektronicznego PLS-1 w sejfach Size 30 - EL+KL
UWAGA: Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed planowaną zmianą kodu.
Sejf moŜe być otwarty kodem Master oraz kodem UŜytkownika
Fabrycznie kod UŜytkownika nie jest ustawiony.
KaŜda prawidłowa procedura jest potwierdzana zieloną diodą i sygnałem dźwiękowym.
JeŜeli Ŝaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu pięciu (5) sekund, procedurę naleŜy powtórzyć,
KaŜdy proces moŜe zostać anulowany poprzez naciśnięcie przycisku “*”
Do zasilania sejfu słuŜą cztery (4) BATERIE ALKAICZNE 1,5 v AAA. Sejf standardowo dostarczany jest bez baterii.
Do zasilania sejfu naleŜy stosować jedynie baterie alkaiczne.
Fabrycznie ustawiony w sejfie jest Master kod 1-2-3-4-5-6. Dla bezpieczeństwa rekomendujemy zmianę seryjnego kodu.
BŁĘDNE OPERACJE
W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu lub naciśnięciu przycisku “Enter” usłyszycie Państwo potrójny (3x) sygnał
dźwiękowy oraz czerwona dioda zaświeci się trzy razy (3x)
CZAS BLOKADY ZAMKA PO WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU
Trzykrotne (3x) błędne wpisanie kodu spowoduje blokadę zamka na pięć (5) minut. Podczas tego czasu nie ma moŜliwości
wpisania kodu oraz na zamku miga czerwona dioda co pięć (5) sekund.
Czas blokady zamka nie moŜe zostać anulowany, łącznie z wyjęciem baterii.
WYMIANA BATERII
 Usunąć pojemnik z bateriami wyciągając go w dół z pod klawiatury. (patrz ilustracja)
 WłoŜyć cztery (4) baterie AAA zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
 Ponownie umieścić pojemnik z bateriami.
OSTRZEśENIE – NISKI STAN NAŁADOWANIA BATERII
Niski stan naładowania baterii moŜna sprawdzić poprzez wciśnięcie przycisku “*” W przypadku pięciu (5) sygnałów
dźwiękowych i błyskiem czerwonej diody. W takim przypadku naleŜy bezzwłocznie wymienić baterię. (Patrz WYMIANA
BATERII). W przypadku zignorowania ostrzeŜenia mogą wystąpić problemy z otwarciem sejfu.
OTWARCIE SEJFU PO RAZ PIERWSZY
 Nacisnąć “*”
 Nastąpi sygnał dźwiękowy oraz mignie zielona dioda.
 Wpisać kod seryjny (1-2-3-4-5-6)
 Potwierdzić operację przyciskiem „Enter“.
 Po wpisaniu prawidłowego kody zamek wyda dwa (2x) sygnały dźwiękowe oraz zaświeci się zielona dioda LED.
 Gdy zielona dioda LED się zaświeci, przekręcić klucz (po lewej stronie od klawiatury zamka) w ciągu pięciu (5)
sekund aŜ do oporu.
 Otworzyć drzwi.
ZAMKNIĘCIE SEJFU
Zamknąć drzwi oraz przekręcić klamkę do oporu. Sejf został zamknięty)
ZMIANA KODU MASTER: Kod Master który wybrałeś, pozostaje niezmienny, nawet po zmianie baterii. Przygotuj kod Master
poniewaŜ na kaŜdym z następujących etapów przerwa podczas naciskania przycisków nie powinna być dłuŜsza niŜ pięć [5]
sekund, inaczej programowanie zostanie przerwane. Sprawdź nowy zaprogramowany kod kilka razy, gdy drzwi są otwarte.
Zamknij drzwi tylko gdy masz pewność, Ŝe nowy zapisany kod działa poprawnie.
 Naciśnij przycisk „*“
 Naciśnij przycisk „ENTER“
 Naciśnij przycisk „1“
 Naciśnij przycisk „ENTER“
 Wprowadź aktualny kod Master (seryjny 1-2-3-4-5-6)
 Naciśnij przycisk „ENTER“
 Wprowadź nowy kod Master (od 4 do 6 cyfr)
 Naciśnij przycisk „ENTER“
 Wprowadź ponownie wybrany kod Master.
 Naciśnij przycisk „ENTER“
 W przypadku poprawnie wykonanych czynności zamek potwierdzi operacje podwójnym (2) sygnałem dźwiękowym
oraz zielona dioda LED błyśnie dwa (2) razy.
 Zmiana kodu zakończona sukcesem.
W przypadku podwójnego (2) sygnału dźwiękowego I podwójnego (2) zabłyśnięcia zielonej diody LED po wciśnięciu przycisku
„ENTER” – operacja wykonana prawidłowo
W przypadku potrójnego (3) sygnału dźwiękowego I potrójnego (3) zabłyśnięcia czerwonej diody LED po wciśnięciu przycisku
„ENTER” – operacja wykonana błędnie. Operację naleŜy powtórzyć.

PROGRAMOWANIE KODU UśYTKOWNIKA: Kod UŜytkownika który wybrałeś, pozostaje
niezmienny, nawet po zmianie baterii. Przygotuj kod UŜytkownika poniewaŜ na kaŜdym z
następujących etapów przerwa podczas naciskania przycisków nie powinna być dłuŜsza niŜ pięć
[5] sekund, inaczej programowanie zostanie przerwane. Sprawdź nowy zaprogramowany kod kilka
razy, gdy drzwi są otwarte. Zamknij drzwi tylko gdy masz pewność, Ŝe nowy zapisany kod działa
poprawnie..

Naciśnij przycisk „*“
Naciśnij przycisk „ENTER“
Naciśnij przycisk „2“
Naciśnij przycisk „ENTER“
Wprowadź aktualny kod Master
Naciśnij przycisk „ENTER“
Wprowadź nowy kod UŜytkownika (od 4 do 6 cyfr)
Naciśnij przycisk „ENTER“
Wprowadź ponownie wybrany kod UŜytkownika.
Naciśnij przycisk „ENTER“
W przypadku poprawnie wykonanych czynności zamek potwierdzi operacje podwójnym (2) sygnałem dźwiękowym
oraz zielona diodę LED błyśnie dwa (2) razy
 Zmiana kodu zakończona sukcesem.













W przypadku podwójnego (2) sygnału dźwiękowego I podwójnego (2) zabłyśnięcia zielonej diody LED po wciśnięciu przycisku
„ENTER” – operacja wykonana prawidłowo
W przypadku potrójnego (3) sygnału dźwiękowego I potrójnego (3) zabłyśnięcia czerwonej diody LED po wciśnięciu przycisku
„ENTER” – operacja wykonana błędnie. Operację naleŜy powtórzyć.
W przypadku problemów ze zmianą kodów, skontaktuj się z najbliŜszym oddziałem dostawcy.

