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Kullanma Kılavuzu

Önemli Bilgiler
• Anahtarı ve sayı kodunuzu kasanın dışında, güvenli bir yerde

saklayınız.
• Doğum tarihi, telefon numarası gibi kişisel bilgiler kullanmayınız.
• Yeni kodu daima kasanın kapağı açıkken birkaç kez test ediniz.
• Güvenlik nedeniyle 6-haneli bir kod kullanmanızı tavsiye ederiz (1

milyon farklı olasılık).
• Kasanın içindeki piller bittiğinde, kasa sadece anahtar ile açılacak-

tır.

Kasanın anahtar ile açılması
• Kapağın ön tarafındaki yüzeyde yer alan muhafaza kapağını dik-

katle çıkartınız.
• Anahtarı anahtar deliğine sokunuz ve sonuna kadar saat yönünün

tersine çeviriniz.
• Tuş takımının solundaki döner düğmeyi saat yönünde sonuna ka-

dar çeviriniz ve kasanın kapağını açınız.
Uyarı: Acil durum kilidini sadece acil durumda kullanınız.

Pillerin yerleştirilmesi ve kişiye özel kodun programlanması
• Kasa kapağının iç tarafındaki pil bölmesi kapağını çıkartınız ve LR

6 (alkalinli) tipinde 4 adet pil yerleştiriniz.
• Elektronik sistem, kişiye özel kodunuzu programlamanız için hazır

duruma gelmiştir.
• Bunun için kasa kapağının iç tarafındaki kırmızı düğmeye basınız.

Ön taraftaki bir kontrol lambası yanar.
• 3- ila 6-haneli kişiye özel kodunuzu giriniz.
• Girişi tuş takımının alt sağ tarafındaki onay tuşu ile onayla-yınız.

Kasanın kod ile açılması
• 3- ila 6-haneli kişiye özel kodunuzu giriniz.

• Girişi tuş takımının alt sağ tarafındaki onay tuşu ile onaylayınız.

• Sinyal sesi duyulduktan sonra, yakl. 6 san. içerisinde döner düğ-
meyi saat yönünde çevirerek kasanın kapağını açınız.

Kasanın kapatılması
• Kasanın kapağını kapatınız ve döner düğmeyi sonuna kadar saat

yönünün tersine çeviriniz.

Pil göstergesi
• Kırmızı kontrol lambası yandığında, lütfen pilleri 4 adet LR 6 tipi

pille değiştiriniz.

• Kişisel kod daha sonra tekrar programlanmalıdır !

Yanlış kod girişinde kilitli kalma süresi
• Üç kez yanlış kod girildiğinde kasa kısa bir süre için kilitlenir -

maks. 2 dakika.

• Bu sürenin ardından kasanın kapısı doğru kodun girilmesi suretiyle
tekrar açılabilir.

Montaj
• Çalınmaması için kasa, duvara veya zemine vidalanmalıdır.

Teknik Bilgiler
• Elektrik girişi 4 adet LR 6 /AA/1,5 V tipte pil ile sağlanır

(alkalinli).

• Çalışma alanı: %20 ~ %90 bağıl nem oranı -
yoğuşma olmamalıdır.


