
CZ - Návod k použití trezoru RS.18 LCD

Varování: nikdy nevkládejte bezpečnostní klíč do trezoru

První otevření trezoru
Sejměte kryt zámku umístěný na středu panelu, vsuňte bezpečnostní klíč, otočte jím do leva a kličkou otočte do prava.
Trezor je otevřen.

Montáž baterií a nastavení kódu
Sejměte kryt baterií na zadní straně dvířek trezoru a vložte baterie (4x1,5V).
Stiskněte kulaté tlačítko nalevo od baterií – uslyšíte pípnutí a rozsvítí se žluté světlo na čelní straně panelu. Nyní zadejte 3-8
místný kód a potvrďte tlačítkem „ # “ .

Indikátor slabých baterií
Pokud se při použití LCD panelu objeví červené světlo, vyměňte baterie.

Bezpečnostní systém
Pokud zapomenete kód nebo baterie přestanou pracovat, použijte k otevření trezoru bezpečnostní klíč.
Pokud zadáte 6x za sebou špatný kód, musíte čekat 1 minutu, abyste mohli pokračovat.

SK - Návod na použitie trezoru RS.18 LCD

Varovanie: nikdy nevkladajte bezpečnostný kľúč do trezoru

Prvé otvorenie trezoru
Odstráňte kryt zámku umiestnený na stredovom paneli, vsuňte bezpečnostný kľúč, otočte ním doľava a kľučkou otočte
doprava. Trezor je otvorený.

Montáž batérií a nastavenie kódu
Zložte kryt batérií na zadnej strane dvierok trezoru a vložte batérie (4x1,5V).
Stlačte okrúhle tlačidlo naľavo od batérií - budete počuť pípnutie a rozsvieti sa žlté svetlo na čelnej strane panelu. Teraz
zadajte 3-8 miestny kód a potvrďte tlačidlom "#".

Indikátor slabých batérií
Ak sa pri použití LCD panelu objaví červené svetlo, vymeňte batérie.

Bezpečnostný systém
Ak zabudnete kód alebo batérie prestanú pracovať, použite na otvorenie trezoru bezpečnostný kľúč.
Ak zadáte 6x za sebou zlý kód, musíte čakať 1 minútu, abyste mohli pokračovať.

PL - Instrukcja obsługi sejfu RS.18 LCD

Ostrzeżenie: nigdy nie wkładać klucza bezpieczeństwa do sejfu

Pierwsze otwarcie sejfu:
Zdjąć osłonę zamka znajdującą się na środku panelu, włożyć klucz bezpieczeństwa, obrócić w lewo, a klamką (uchwytem)
obrócić w prawo. Sejf jest otwarty.

Instalacja baterii i nastawienie kodu
Zdjąć pokrywę baterii znajdującą się na tylnej stronie drzwi sejfu i włożyć baterie (4x1,5V).
Nacisnąć okrągły przycisk na lewo od baterii - słychać sygnał dźwiękowy i żółte światło zaświeci na przednim panelu. Teraz
należy wprowadzić 3-8 cyfrowy kod i nacisnąć „#“.

Wskaźnik słabych baterii
Jeżeli podczas użycia panelu LCD pojawi się czerwone światło, należy wymienić baterie.

System bezpieczeństwa
Jeśli kod zostanie zapomniany lub baterie przestają działać, sejf należy otworzyć kluczem bezpieczeństwa.
Jeśli zostanie zadany 6x za błędny kod, należy odczekać jedną minutę, aby kontynuować.



HU - RS.18 LCD páncélszekrény használati útmutatója

Figyelmeztetés: a biztonsági kulcsot soha ne helyezze a páncélszekrénybe

Páncélszekrény első kinyitása
Távolítsa el a panel közepén elhelyzett zár burkolatát, helyezze be a biztonsági kulcsot, forgassa el balra és a kilincset
forgassa jobbra. A páncélszekrény nyitva van.

Elemek szerelése és kódbeállítás
A zár burkolatát távolítsa el a páncélszekrény ajtajának hátsó oldalán és helyezze be az elemeket (4x1,5V).
Nyomja meg az elemektől balra található kerek nyomógombot – egy sípolás hallható és a panel elülső részén sárga fény
villan fel. Most adja meg a 3-8 jegyű kódot és „ # “ gomb lenyomásával igazolja.

Alacsony elemfeszültség kijelzése
Ha az LCD panel használatánál vörös fény gyullad fel, cseréljen elemet.

Biztonsági rendszer
Ha elfelejti a kódot vagy az elemek nem működnek, a páncélszekrény kinyitásához használjon biztonsági kulcsot.
Ha 6x egymásután rossz kódot ad meg, 1 percet kell várnia a folytatáshoz.

NJ - Anleitung zur Benutzung des Tresors RS.18 LCD

Warnung: niemals den Sicherheitsschlüssel in den Tresor legen

Erstes Öffnen des Tresors
Nehmen Sie die Schlossabdeckung ab, welche sich in der Mitte der Platte befindet, führen Sie den Sicherheitsschlüssel ein,
drehen Sie diesen nach links und drehen Sie die Klinke nach rechts. Der Tresor ist offen.

Batteriemontage und Einstellen des Codes
Nehmen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Tresortüre ab und legen Sie die Batterien ein (4x1,5V).
Drücken Sie den runden Druckknopf links von der Batterie – Sie hören ein Piepen und es leuchtet ein gelbes Licht an der
Stirnseite der Platte. Jetzt geben Sie einen 3-8 stelligen Code ein und bestätigen Sie diesen mit dem Druckknopf „ # “.

Indikator für schwache Batterien
Wenn bei der Nutzung des LCD-Panels ein rotes Licht erscheint, bitte Batterien auswechseln.

Sicherheitssystem
Wenn Sie den Code vergessen haben oder die Batterien nicht mehr arbeiten, dann benutzen Sie bitte den
Sicherheitsschlüssel zum Öffnen des Tresors.
Wenn Sie 6x hintereinander einen falschen Code eingeben, müssen Sie 1 Minute warten, bis Sie fortfahren können.
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