הוראות הפעלה
כספת דגם E-170

תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר דלת הכספת פתוחה בלבד.
פתיחה ראשונית
-

הסר את המכסה בצמוד ללוח המקשים
כנס את מפתח החירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב אותו שמאלה כרבע סיבוב נגד כיוון שעון.
סובב את ידית הכספת ימינה בכיוון השעון ופתח את דלת הכספת.
לאחר פתיחת דלת הכספת יש לכסות את פתח הצילינדר באמצעות המכסה בכדי להסתיר את צילינדר המפתח.
יש להסיר את מכסה הסוללות על גב דלת הכספת ולהכניס סוללות לפי המסומן (סוללות .)X AA 4

שינוי קוד סודי
-

.1

.2

פתח/י את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף א'.
לחץ על הכפתור האדום הנמצא בתוך בית הסוללות של הכספת.
לאחר שהנורה הצהובה נדלקת ,הקש את הקוד הסודי אשר בחרת (חייב להיות בין  3-8ספרות).
לאחר הקשת הקוד הסודי ,הקש על האות .E
בסיום הפעולה ישמע צפצוף אשר מאשר את בחירת הקוד החדש.
לפתיחת הכספת עם הקוד שבחרת – יש להקיש את הקוד הסודי ,להקיש על האות  Eלאישור.
הנורה הירוקה תדלק ,יש לסובב את ידית הכספת ימינה ולמשוך את דלת הכספת החוצה

פתיחה ונעילה ע"י קוד אישי
פתיחה-
הקש/י את הקוד האישי שבחרת (חייב להיות בין  3-8ספרות) והקש על מקש ה . E
הנורה הירוקה תדלק ,יש לסובב את ידית הכספת ימינה ולמשוך את דלת הכספת החוצה.
נעילה-
יש לסגור את הדלת ,לסובב את הידית  ,הכספת תנעל לאחר מספר שניות
-

הוראות לפתיחת חירום
הסר/י את כיסוי הפלסטיק שבמרכז המערכת האלקטרונית.
הכנס/י את המפתח לפתיחת חירום.
סובב/י נגד כיוון השעון כרבע סיבוב.
סובב/י את הגלגלת ופתח/י את דלת הכספת.
-

התקנה
 אפשרויות עיגון הכספת הן לקיר או לרצפה. הכספת מיועדת להתקנה על גבי בטון. מיקום התקנת הכספת ייקבע על ידי הלקוח ובאחריותו. אין להתקין את הכספת על קיר בלוקים. טרם ההתקנה יש לוודא כי מקום ההתקנה יצוק יציקת בטוןבעובי מינימאלי של  20ס"מ.
 בעיגון הכספת לרצפה ,יש ליצוק בטון בעובי מינימאלי של 20ס"מ.
*לידיעה :כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה .התקנת הכספת בקיר
בטון נועדה להקשות על עקירתה אך איננה מונעת זאת באופן מוחלט.
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