Instrukcja użytkowania zamka KABA MAUER 82021

Certyfikaty:
EN 1300 A, ECB-S, VdS klasa 1, GOST klasa A, IMP klasa A

Otwieranie i zamykanie zamka
- aby włączyć zamek należy wcisnąć na klawiaturze ON.
- następnie wprowadź 6-cio cyfrowy kod (fabrycznie ustawiono 1-2-3-4-5-6)
Za każdym razem po wciśnięciu guzika klawiatury miga zielona dioda LED oraz słychać krótki sygnał dźwiękowy.
- teraz obróć uchwyt zamka w kierunku ruchu wskazówek zegara o około 90º, do momentu zatrzymania.
Wprowadzenie prawidłowego kodu potwierdzane jest mignięciem zielonej diody LED. Od tego momentu mamy
4 sekundy na przekręcenie uchwytu zamka, po upływie tego czasu zamek zablokuje się ponownie. Zamek można
otwierać nie częściej, niż co 20 sekund.
Aby zamknąć zamek wystarczy przekręcić uchwyt w przeciwnym kierunku do kierunku ruchu wskazówek zegara
o około 90º, do momentu zatrzymania.
Blokowanie zamka
W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu dostępu zaświeci się czerwona dioda LED 3 razy, po trzykrotnym
wprowadzeniu nieprawidłowego kodu zamek jest zablokowany przez 2 minuty. Czas ten jest wydłużany do
4, 8 i maksymalnie 16 minut po każdym, kolejnym błędnym wpisaniu kodu dostępu. Dopiero po upłynięciu tego czasu
możliwe będzie włączenie zamka.
Zasilanie/ Zmiana baterii
Niski poziom baterii sygnalizowany jest poprzez 10-cio krotne mignięcie czerwonej diody LED po otwarciu zamka,
wówczas należy bezzwłocznie wymienić baterię. Dostęp do baterii jest wewnątrz sejfu, przy wymianie baterii należy
upewnić się o prawidłowym jej podłączeniu. Używaj wyłącznie alkaicznych baterii 9V. Kod dostępu jest pamiętany
nawet w przypadku rozładowania się baterii.
Zasilanie awaryjne
W przypadku gdy bateria jest rozładowana a sejf zamknięty można skorzystać z zewnętrznego podłączenia baterii
ukrytego pod logiem producenta zamka.

Usuń etykietę z logiem.

Klips ładowania jest teraz widoczny.

Ostrożnie wyciągnij klips zasilający.
Zdejmij osłonę ochronną.

Podłącz nową baterię blokową 9 V.
Otwórz zamek z prawidłowym kodem i wymień pustą baterię.
Załóż z powrotem pokrywę ochronną.

Zmiana kodu dostępu
Po otwarciu drzwi sejfu należy nacisnąć:
- ON
-P
- aktualny kod zamka (jeżeli miga zielona dioda LED operacja wykonana poprawnie)
- nowy kod zamka (6 cyfr, jeżeli po wprowadzeniu nowego kodu miga zielona dioda LED i rozległ się dwukrotny
sygnał dźwiękowy operacja wykonana poprawnie)
- powtórzyć nowy szyfr zamka (jeżeli zielona dioda LED mignęła raz operacja została wykonana poprawnie)
Uwaga! Zaleca się sprawdzenie nowego kodu przed zamknięciem sejfu.
Dodatkowe funkcje zamka KABA MAUER 82021
Możliwość zaprogramowania dodatkowego kodu użytkownika.

