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ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

1. Ατσάλινο καλώδιο
ασφάλισης δικύκλου
2. Κουμπιά εισαγωγής κωδικού
(1,2,3,4)
3. Κουμπί κλειδώματος
ξεκλειδώματος
4. Βομβητής - σειρήνα
5. Ενδεικτικό χρήσης και
χαμηλής στάθμης μπαταρίας

6. Μπάρα ασφάλισης
7. Κάλυμμα μπαταρίας
8. Λάστιχο στεγανοποίησης
διαμερίσματος μπαταριών
9. Βίδες αποτροπής
παραβίασης.

Αρχική λειτουργία

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και εγκαταστήστε τρεις αλκαλίκες
μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
Μόλις τις εγκαταστήσετε θα ακουστεί ένας ενδεικτικός ήχος και το led ένδειξης
λειτουργίας θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε 2 δευτερόλεπτα.
Βιδώστε καλά το κάλυμμα της μπαταρίας δίνοντας προσοχή να μην βγει ο
ελαστικός δακτύλιος στεγανοποίησης.
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ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Ασφαλίστε το καλώδιο στην υποδοχή και πιέστε το κουμπί κλειδώματος –
ξεκλειδώματος.
. Θα ακουστούν τρείς ενδεικτικοί ήχοι και το ενδεικτικό led
θα αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ
Εισάγετε τον κωδικό (από το εργοστάσιο έχει οριστεί το 1234) και πιέστε το
κουμπί ξεκλειδώματος θα ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος και το ενδεικτικό
led θα πάψει να αναβοσβήνει. Πιέστε προς τα κάτω το άγκιστρο απασφάλισης
και τραβήξτε το ατσάλινο καλώδιο.

Στην συνέχει τραβήξτε
το καλώδιο

Μετά το ξεκλείδωμα
πιέστε προς τα κάτω
το άγκιστρο
απασφάλισης

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
Βεβαιωθείτε πως η κλειδαριά δεν είναι ασφαλισμένη-κλειδωμένη.
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί 1 για 3 δευτερόλεπτα θα ακουστεί ένας ήχος
ειδοποίησης, το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει. Εισάγετε τον παλαιό κωδικό
(ο εργοστασιακός είναι 1234), θα ακουστεί ένας διπλός ήχος εισάγετε τον νέο
κωδικό (4 ψηφία), θα ακουστεί ένας τριπλός ήχος για να δηλωθεί πως η
αλλαγή κωδικού έγινε επιτυχώς.
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Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις σε περίπτωση που ξεχάσετε
τον κωδικό αφαιρέστε τις μπαταρίες και πιέστε το κουμπί κλειδώματος
ξεκλειδώματος
για 5 δευτερόλεπτα. Θα επανέλθει ο εργοστασιακός
κωδικός.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
Από το εργοστάσιο ο συναγερμός κραδασμών είναι ενεργοποιημένος.
Βεβαιωθείτε πως η κλειδαριά δεν είναι ασφαλισμένη-κλειδωμένη.
Για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό κραδασμών πιέστε παρατεταμένα
τον κουμπί 2 θα ακουστεί ένας μονός ήχος ειδοποίησης, ο συναγερμός
κραδασμών θα έχει απενεργοποιηθεί.
Για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό κραδασμών πιέστε παρατεταμένα τον
κουμπί 2 θα ακουστεί ένας διπλός ήχος ειδοποίησης, ο συναγερμός
κραδασμών θα έχει ενεργοποιηθεί.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Όταν το ενδεικτικό αρχίσει να αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο οι μπαταρίες
έχουν εκφορτιστεί, αντικαταστήστε άμεσα τις μπαταρίες με αλκαλικές ιδίου
τύπου προκειμένου η μονάδα να μπορεί να λειτουργεί κανονικά.
ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ηχεί συναγερμός όταν η
κλειδαριά είναι
κλειδωμένη

Η κλειδαριά δεν
ξεκλειδώνει

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Το κάλυμμα μπαταριών
δεν έχει κλείσει καλά.
Το καλώδιο δεν έχει
ασφαλίσει καλά στην
υποδοχή.
Ο συναγερμός
κραδασμών είναι
ενεργοποιημένος
Λανθασμένος κωδικός.
Χαμηλή στάθμη
μπαταριών
Πολύ χαμηλή
θερμοκρασία.

Η κλειδαριά δεν
κλειδώνει

Χαμηλή στάθμη
μπαταριών

Δεν προκαλείτε
συναγερμός
κραδασμού.

Δεν έχετε ενεργοποιήσει
τον ανιχνευτή
κραδασμού.
Ο κραδασμός είναι
ασθενής
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ΕΠΙΛΥΣΗ
Βιδώστε καλά τις βίδες
του καλύμματος
μπαταριών.
Ασφαλίστε την
κλειδαριά.
Απενεργοποιήστε το
ανιχνευτή κραδασμών.
Εισάγετε τον σωστό
κωδικό.
Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες.
Ζεστάνετε με τα χέρια
σας την κλειδαριά.
Αντικαταστήστε τις
μπαταρίες.
Ενεργοποιήστε τον
ανιχνευτή.
Απαιτείται κραδασμός
με επιτάχυνση >0.6g.

