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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SERIE ‘’ Ε ‘’
( µε δυνατότητα 1 κωδικού χρήστη + 1 κωδικού master )
& κλειδαριά έκτακτης ανάγκης

Ο ήδη προγραµµατισµένος κωδικός εργοστασίου είναι: 0,0,0,0, o οποίος πρέπει να αλλάξει

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙΣ
-

Πατάς το πλήκτρο “START”
Πατάς το κωδικό σου
( π.χ 0,0,0,0 )
Πατάς ξανά το πλήκτρο ‘’ START ‘’
( ένα πράσινο λαµπάκι θα ανάψει - η οθόνη θα γράψει ‘‘OPEN ‘’ και θα ακουστεί ένα
ηχητικό σήµα .Γύρνα το µοχλό δεξιόστροφα µέσα σε 5’’ και η πόρτα θα ανοίξει )

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙΣ ΤΟ ΚΩ∆ΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ (user code)
Ανοίγοντας τη πόρτα δες στο µέσα & πίσω µέρος της ένα κόκκινο κουµπί (προγραµµατισµού) .
-

Πατάς
ακούς
Πατάς
Πατάς

το κόκκινο κουµπί προγραµµατισµού στο µέσα & πίσω µέρος της πόρτας , και
µετά ένα ηχητικό σήµα.
το νέο προσωπικό σου κωδικό από 3 εως 8 ψηφία ( π.χ 1,2,3,4,5,6,7,8 ) .
ξανά το πλήκτρο ‘’ START ‘’

Προσοχή
∆οκίµασε πριν κλείσεις τη πόρτα εάν προγραµµατίστηκε ο νέος σου κωδικός (διαδικασία
ανοίγµατος).
Εάν όχι ξανακάνε τη διαδικασία από την αρχή .

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙΣ ΤΟ MASTER ΚΩ∆ΙΚΟ (προαιρετικά)
-

Πατάς
Πατάς
Πατάς
Πατάς
Πατάς
Πατάς
Πατάς
Πατάς

το κόκκινο κουµπί προγραµµατισµού στο µέσα & πίσω µέρος της πόρτας
το πλήκτρο ΄΄ START ‘’
το παλαιό master κωδικό ( π.χ 8,8,8,8 εργοστασίου )
το πλήκτρο ‘’ START ‘’
το νέο master κωδικό από 3 εως 8 ψηφία ( π.χ 5,5,5 )
το πλήκτρο ‘’ START
ξανά το νέο master κωδικό ( π.χ 5,5,5 )
το πλήκτρο ‘’ START ‘’
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∆οκίµασε πριν κλείσεις τη πόρτα εάν προγραµµατίστηκε ο νέος σου master κωδικός .

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ( µερική ή ολική )
ΜΕΡΙΚΗ: Σε περίπτωση εξασθένησης των µπαταριών θα εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ‘’LobAt’’ κάθε φορά που θα πατάς το πλήκτρο “START” . Οι µπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν
αµέσως .
ΟΛΙΚΗ : Σε περίπτωση ολικής εξασθένησης των µπαταριών το πληκτρολόγιο θα νεκρώσει και
δεν θα ανταποκρίνεται σε κανένα πάτηµα πλήκτρου . Σ’ αυτή τη περίπτωση βγάλτε το καπάκι
της εξωτερικής θήκης µπαταριών και αλλάξτε τις µε 4 νέες αλκαλικές (1.5 V) .

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙ∆Ι ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Bγάλτε το καπάκι της εξωτερικής θήκης των µπαταριών και τις 4 µπαταρίες . Θα δείτε τον
αφαλό µιας κρυφής µηχανικής κλειδαριάς.
Βάλτε στη σχισµή το κλειδί έκτακτης ανάγκης ( emergency key ) και γυρίστε το δεξιόστροφα .
Τώρα γυρίστε το µοχλό του χρηµατοκιβωτίου επίσης δεξιόστροφα και η πόρτα θα ανοίξει .
Βγάλτε το κλειδί έκτακτης ανάγκης έξω γυρνώντας το τώρα αριστερά , και ξαναβάλτε τις
µπαταρίες στη θήκη τους .
Οι κωδικοί σας παραµένουν στην µνήµη ως ήταν .

Σε περίπτωση πληκτρολόγησης λάθος κωδικού 4 φορές συνεχόµενα , τότε ενεργοποιήται
αυτόµατα ηχητικός συναγερµός και µπλοκάρουν οι ηλεκτρονικές λειτουργίες της
κλειδαριάς για 3 λεπτά .Αν χρησιµοποιήσεις το κλειδί έκτακτης ανάγκης για να ανοίξεις
την πόρτα κατά τη διάρκεια των 3 αυτών λεπτών ο συναγερµός θα σταµατήσει µόνο
πατώντας το κόκκινο κουµπί προγραµµατισµού στο µέσα & πίσω µέρος της πόρτας.
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