Obsluha elektronického sejfu

TG-Interbox Digital
Pozor: Přednastavený číselný kód výrobcem je „159B“
Pro změnu číselného kódu „PIN“- skládajícího se z 3-8 čísel je třeba:
1. Pro otevření sejfu je třeba zadat přednastavený kód výrobce tj. 159B,
2. následně stisknout tlačítko na vnitřní straně dveří sejfu „CHANGE CODE BUTTON“
3. dále je nutno zadat nový kód PIN a potvrdit ho stiskem tlačítka „B“.
Nový kód PIN je třeba si zapamatovat.
Obsluha sejfu:
1. Pro otevření sejfu je nutno zadat správný kód PIN, dále stisknout na klávesnici tlačítko
„B“ a pak otočit kruhovým madlem na zámku sejfu ve směru hodinových ručiček,
čímž dojde k otevření sejfu.
2. Po zadání osobního kódu PIN má uživatel 5 sekund na otevření sejfu, pokud není
v tomto intervalu sejf otevřen, znovu se zamkne a je zapotřebí opětovné zadání kódu.
Po každém zadání kódu je třeba stisknout klávesu „B“.
Pozor: V případě neautorizovaného pokusu o otevření sejfu, eventuelně sám uživatel zadá
nesprávný kód, sejf se neotevře a rozsvítí se oranžové světlo. Trojnásobné zadání špatného
kódu má za následek zablokování funkce otevírání sejfu na 20 sekund.
Důležité-nouzové otevření
1. V případě, že dojde k zapomenutí číselné kombinace, je možno sejf nouzově otevřít
ručně: Pozor: Neuchovávat klíč nouzového otevření sejfu uvnitř sejfu. Pro nouzové
ruční otevření sejfu je třeba: Vyjmout středovou krytku nouzového zámku s logem,
vložit nouzový klíč a pootočit jím proti směru hodinových ručiček, čímž dojde
k otevření trezoru.
2. Prosíme o uchování následujících informací odděleně od sejfu: Číslo klíče a číslo sejfu
(číslo sejfu se nachází na malé nálepce v místě havarijního otevírání dveří jakož i na
vnitřní straně sejfu).
3. Svítí-li v pravé horní části klávesnice červené světlo, znamená to vybití baterií.
Výměna baterií se provádí po vyjmutí krytky na vnitřní straně dveří a po výměně
baterií se krytka opět nasadí. Doporučuje se měnit vždy všechny 4 baterie najednou.

