
CZ - Návod k použití trezoru LCD 20/LCD 25/LCD 50

První otevření trezoru
Klíč vsuňte do zámku pod plastovým krytem na pravé straně ovládacího panelu. Otočte jím doleva a knoflíkem otočte doprava. Nyní trezor
otevřete. Takto lze trezor otevřít vždy: (zapomenutí kódu, vybité baterie, nefunkční elektronika). Na zadní straně dveří nainstalujte 4ks
baterií.

Nastavení a změna osobního kódu
Když jsou dveře otevřené, stiskněte tlačítko START, na displeji se zobrazí „------„., potom zadejte šestimístný kód a stiskněte červené tlačítko
na vnitřní straně dveří. Zvukové znamení oznámí správné nastavení osobního kódu. (Ve stejný čas je starý kód zrušen)

Nastavení a změna manažerského kódu
Když jsou dveře otevřené, stiskněte červené tlačítko na zadní straně dveří, na displeji se zobrazí „-----„ stiskněte tlačítko START a poté
zadejte šestimístný kód a stiskněte červené tlačítko. Zvukové znamení oznámí správné nastavení manažerského kódu. (Ve stejný čas je
starý manažerský kód zrušen)

Chybné zadání
Pokud zadáte špatně šestimístný kód, na displeji se zobrazí ERROR a ozve se varovný signál „Pí, Pí, Pí!“. Pokud kód zadáte pětkrát za sebou
špatně, systém bude blokován na 2 minuty a 30 sekund a ozve se varovný signál.

Výměna baterií
Pokud stisknete START nebo červené tlačítko a na displeji se zobrazí „LO-BAT“, ihned vyměňte baterie.

SK - Návod na použitie trezoru LCD 20/LCD 25/LCD 50

Prvé otvorenie trezoru
Kľúč vsuňte do zámku pod plastovým krytom na pravej strane ovládacieho panelu. Otočte ním doľava a gombíkom otočte doprava. Teraz
trezor otvorte. Takto je možné otvoriť trezor vždy: (zabudnutie kódu, vybité batérie, nefunkčná elektronika). Na zadnej strane dverí
nainštalujte 4ks batérií.

Nastavenie a zmena osobného kódu
Keď sú dvere otvorené, stlačte tlačidlo START, na displeji sa zobrazí "------"., Potom zadajte šesťmiestny kód a stlačte červené tlačidlo na
vnútornej strane dverí. Zvukové znamenie oznámi správne nastavenie osobného kódu. (Zároveň je starý kód zrušený)

Nastavenie a zmena manažérskeho kódu
Keď sú dvere otvorené, stlačte červené tlačidlo na zadnej strane dverí, na displeji sa zobrazí "-----" stlačte tlačidlo ŠTART a potom zadajte
šesťmiestny kód a stlačte červené tlačidlo. Zvukové znamenie oznámi správne nastavenie manažérskeho kódu. (Zároveň je starý
manažérsky kód zrušený)

Chybné zadanie
Ak zle zadáte šesťmiestny kód, na displeji sa zobrazí ERROR a ozve sa varovný signál "Pí, Pí, Pí!". Ak kód zadáte päťkrát za sebou zle, systém
bude blokovaný na 2 minúty a 30 sekúnd a ozve sa varovný signál.

Výmena batérií
Ak stlačíte START alebo červené tlačidlo a na displeji sa zobrazí "LO-BAT", ihneď vymeňte batérie.

PL - Instrukcja obsługi sejfu LCD 20/LCD 25/LCD 50

Pierwsze otwarcie sejfu
Włożyć klucz do zamka pod plastikową osłoną po prawej stronie panelu sterowania. Obrócić kluczem w lewo, a pokrętłem w prawo. Teraz
otworzyć sejf. W ten sposób można zawsze otworzyć sejf (zapomniany kod, zużyte baterie, nie działa elektronika). Na tylnej części drzwi
zamontować 4 sztuki baterii.

Nastawienie i zmiana kodu osobistego
Gdy drzwi są otwarte, należy nacisnąć czerwony przycisk z tyłu drzwi, na wyświetlaczu pojawi się „------„., następnie wprowadzić
sześciocyfrowy kod i nacisnąć czerwony przycisk na wewnętrznej stronie drzwi. Sygnał dźwiękowy zawiadomi o właściwym ustawienie kodu
osobistego. (W tym samym czasie stary kod jest skasowany)

Ustawianie i zmiana kodu menedżera
Gdy drzwi są otwarte, należy nacisnąć czerwony przycisk z tyłu drzwi, na wyświetlaczu pojawi się „-----„, nacisnąć przycisk START, a
następnie wprowadzić sześciocyfrowy kod i nacisnąć czerwony przycisk. Sygnał dźwiękowy zawiadomi o właściwym ustawienie kodu
menedżera. (W tym samym czasie stary kod menedżera jest skasowany)

Niewłaściwe wprowadzenie
Jeśli zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod sześciocyfrowy, na wyświetlaczu pojawi się ERROR i sygnał ostrzegawczy "Pi, Pi, Pi". Jeśli
pięć razy z rzędu zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod, system zostanie zablokowany na 2 minuty i 30 sekund, słychać sygnał
ostrzegawczy.

Wymiana baterii
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk START lub czerwony przycisk, a na wyświetlaczu pojawi się napis "LO-BAT", należy niezwłocznie wymienić
baterie.



HU - LCD 20/LCD 25/LCD 50 páncélszekrény használati útmutatója

Páncélszekrény első kinyitása
A kulcsot helyezze a vezérlőpanel jobb oldalának műanyag burkolata alatti zárba. Forgassa el balra, majd a nyomógombot forgassa el
jobbra. Most nyissa ki a páncélszekrényt. A páncélszekrény mindig így nyitható: (kód elfelejtése, kimerült elem, működésképtelen
elektronika). Az ajtó hátoldalára szereljen 4 db elemet.

Személyes kód beállítása és módosítása
Ha az ajtók nyitva vannak, nyomja meg a START gombot, a kijelzőn „------„ jelenik meg, majd adja meg a hatszámjegyű kódot és nyomja
meg az ajtó belső oldalón a piros gombot. Hangjelzés értesít a személyes kód megfelelő beállításáról. (Egyidejűleg a régi kód törlődik)

Manager kód beállítása és módosítása
Ha az ajtó nyitva, nyomja meg az ajtó hátoldalán a piros gombot, a kijelzőn „-----„ jelenik meg, nyomja meg a START gombot, amjd adja meg
a hatszámjegyű kódot és nyomja meg a piros gombot. Hangjelzés értesít a személyes kód megfelelő beállításáról. (Egyidejűleg a régi
manager kód törlődik)

Téves megadás
Ha rosszul adja meg a hatszámjegyű kódot, a kijelzőn ERROR jelenik meg és felhangzik a „Pí, Pí, Pí!“ figyelmeztető jelzés. Ha a kódot
egymásután ötször rosszul adja meg, a rendszer 2 perc 30 másodpercen át blokkolásra kerül és felhangzik a figyelmeztető jelzés.

Elemcsere
Ha megnyomja a START vagy piros gombot és a kijelzőn megjelenik a „LO-BAT“, azonnal cserélje ki az elemeket.

NJ - Anleitung zur Benutzung der Tresore LCD 20/LCD 25/LCD 50

Erstes Öffnen des Tresors
Führen Sie den Schlüssel in das Schloss unter der Plastikabdeckung auf der rechten Seite des Bedienungspanels ein. Drehen Sie diesen nach
links und drehen Sie den Knopf nach rechts. Jetzt ist der Tresor offen. So kann der Tresor immer geöffnet werden (vergessener Code, leere
Batterien, nicht funktionierende Elektronik). An der Rückseite der Türe 4 Stk. Batterien installieren.

Einstellung und Änderung des persönlichen Codes
Wenn die Türe offen ist, drücken Sie den Druckknopf START, auf dem Display wird „------„.angezeigt. Geben Sie danach einen sechsstelligen
Code ein und drücken Sie den roten Druckknopf an der Innenseite der Türe. Das Tonzeichen bestätigt die richtige Einstellung des
persönlichen Codes. (Gleichzeitig wird der alte Code gelöscht.)

Einstellung und Änderung des Manager-Codes
Wenn die Türe geöffnet ist, drücken Sie den roten Druckknopf an der Rückseite der Türe, an der Türe wird „-----„ angezeigt, drücken Sie
den Druckknopf START und geben Sie danach den sechsstelligen Code ein und drücken Sie den roten Druckknopf. Das Tonzeichen bestätigt
die richtige Einstellung des Manager-Codes. (Gleichzeitig wird der alte Manager-Code gelöscht.)

Falsche Eingabe
Wenn Sie einen falschen sechsstelligen Code eingeben, wid auf dem Display ERROR angezeigt und es ertönt das Warnsignal „Pí, Pí, Pí!“.
Wenn Sie den Code fünfmalig hintereinander falsch eingeben, wird das System für 2 Minuten und 30 Sekunden blockiert und es ertönt ein
Warnsignal.

Batterientausch
Wenn Sie START oder den roten Druckknopf drücken, und auf dem Display „LO-BAT“ erscheint, tauschen Sie sofort die Batterien aus.
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