ARTEMISZ P250E és F230 számtasztatúra használati útmutató.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1 、(1) Mechanikus kulcs a széf kinyitásához (2) A „2” gomb felett van egy
vészhelyzeti kulcslyuk, amelyről a jobb
sarokban lévő fóliát óvatosan (kérjük, ne sértse a fóliát és ne szakítsa el) el kell
távolítani. Majd helyezze be a vészhelyzeti kulcsot a kulcslyukba
és a jobb kezünk használatával forgassuk el a kulcsot az óramutató
járásával ellentétes irányba (óvatosan). A szögnek 45 fokosnak kell
lennie, ugyanakkor bal kezével forgassa el a gombot az óramutató
járásával megegyező irányba, majd az ajtó sikeresen kinyitható.
Nyissa ki a széf ajtaját és az elem fedelét, helyezze be a (4) AA elemeket a kerek
sárgaréz csatlakozóknak megfelelően a helyére.
Gyári beállítás: Mester kód = 123456, Vendég kód = 1234
2 、 Vendégkód kezelése
(1) Nyitott ajtónál nyomja meg a széf belsejében található piros gombot.
(2) A sárga lámpa világít, majd írjon be bármilyen 3-8 számjegyet, ezt
követően nyomja meg az „E” gombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
a kód be van-e állítva.
(3) Egy hang hallható, valamint a sárga fény nem világít. Ez azt jelenti, hogy
a telepítés sikeres.
3 、 Mesterkód kezelése
(1) Nyomja meg kétszer a „0” gombot, majd nyomja meg egyszer a széf
belsejében található piros gombot.
(2) A sárga lámpa világít, majd írjon be bármilyen 3-8 számjegyet, ezt
követően nyomja meg az „E” gombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
a kód be van-e állítva.
(3) Egy hang hallható, valamint a sárga fény nem világít. Ez azt jelenti, hogy
a telepítés sikeres.
4 、 Az ajtó kinyitása és bezárása
Nyitott ajtó mellett fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes
irányban a széf bezárásához.

Az ajtót becsukva, írja be a vendégkódot vagy a mesterkódot, majd nyomja
meg az „ON” gombot, akkor felvillan a zöld fény, az ajtót 5 másodpercen
belül ki kell nyitni a gomb jobbra forgatásával.
5 、 Vésznyitás
(1) Mechanikus kulcs a széf kinyitásához (Javasoljuk, hogy a kód
elfelejtése esetén használja csak.)
(2) A „2” gomb felett van egy vészhelyzeti kulcslyuk, amelyről a jobb
sarokban lévő fóliát óvatosan (kérjük, ne sértse a fóliát) el kell
távolítani. Majd helyezze be a vészhelyzeti kulcsot a kulcslyukba
és a jobb kezünk használatával forgassuk el a kulcsot az óramutató
járásával ellentétes irányba (óvatosan). A szögnek 45 fokosnak kell
lennie, ugyanakkor bal kezével forgassa el a gombot az óramutató
járásával megegyező irányba, majd az ajtó sikeresen kinyitható.
(3) Elemek a széf kinyitásához
(Alacsony elem töltöttség esetén javasolt, a kód megtartása
mellett)
Az „OPEN” gomb alatt két különböző méretű kör alakú lyuk van. Ez a
vészhelyzeti elektronikus lyuk. Tegye a 9 V-os elemeket a lyukba úgy, hogy
a kerek sárgaréz felével a megfelelő helyre kerüljön, és kézzel helyezze be
az elemeket. A művelet végrehajtásakor az elemeket rögzíteni kell.
Írja be a vendégkódot vagy a mesterkódot, nyomja meg az „ON” gombot, a
zöld lámpa felvillan, 5 másodpercen belül fordítsa el a gombot az
óramutató járásával megegyező irányban a széf nyitáshoz.
6 、 Megjegyzés
Ha minden alkalommal hibás számot ad meg, akkor a sárga jelzőfény
egyszer felvillan, és ha a műveleteket 10 másodpercen belül nem hajtják
végre, akkor a bevitel nem történik meg.
Ha háromszor rossz számot ír be, akkor a sárga fény villog, a következő 4
percben egyetlen számot sem lehet beírni.
Amikor a piros lámpa világít, az elemek lemerültek, ezeket cserélni kell
őket.
A megvásárolt széf be van zárva, vegye figyelembe az 5. cikk 2. lépését

