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1.1 Warunki gwarancyjne 

 

 Nie  przejmujemy żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania 

spowodowane błędną obsługą, użyciem przemocy lub nieprawidłowe traktowanie.  

 Nie przyjmujemy również żadnej odpowiedzialności w przypadku szkód 

rzeczowych lub majątkowych, które spowodowane są n.p. nieodpowiednim 

zamknięciem pojemnika na wartości. W przypadku gdy, mimo dalszych 

wskazówek, Wasze urządzenie zabezpieczające wartości nie daje się otworzyć, 

prosimy o skontaktowanie się z jego producentem. 

 

1.2 Wskazówki do obsługi 

 

 Przed rozpoczęciem użytkowania należy zwrócić uwagę z jaką klawiaturą jest 

skonfigurowany zamek. Klawiatura RO posiada tylko jedną diodę LED. W dalszej 

części instrukcji nie będzie ona oddzielnie uwzględniana.  

 Funkcje programowania można wykonać tylko przy otwartym zamku 

elektronicznym  jeżeli po wprowadzeniu kodu zamek nie zostanie w przeciągu 3 

sekund zamknięty lub otwarty, elektronika wyłączy się wtedy należy jeszcze raz 

wprowadzić kod i powtórzyć ponownie cały proces. 

 Przy przerwach dłuższych niż 10 sekund między każdym naciśnięciem klawiatury 

rozpoczęte wprowadzanie/ programowanie ulega wygaszeniu. Kody stare lub stare 

zaprogramowane funkcje pozostają zachowane. 

  Podczas otwierania każde prawidłowe wprowadzenie klawiaturą potwierdzone 

będzie sygnałem tonowym i zaświeceniem czerwonej diody LED.  

 W dalszej części instrukcji pouczeniach sygnały te w opisach nie będą 

uwzględniane  podczas całego procesu programowania czerwone diody LED 

świecą w sposób ciągły. Sygnały te nie będą w dalszej części instrukcji 

uwzględniane.  

 Nie należy stosować nigdy zbyt dużej siły do obsługi zamka.  

 Nie  należy nigdy otwierać obudowy zamka. Może to spowodować nieprawidłowe 

funkcjonowanie zamka i spowoduje utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych. 
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1.3 Wskazówki bezpieczeństwa 

 Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić natychmiast fabrycznie nastawiony 

kod zarządzający 1 2 3 4 5 6.  nie stosujcie Państwo w Waszym nowym kodzie 

żadnych danych osobistych n.p. dni urodzin lub innych danych, do których można 

by dojść przez znajomość Waszej osoby. 

  Po wprowadzeniu nowego kodu zamek elektroniczny należy kilkakrotnie, przy 

otwartych drzwiach, otworzyć i zamknąć nowym kodem. 

  Kontrolujcie Państwo po każdym zamknięciu zamka, czy urządzenie 

zabezpieczające wartości jest prawidłowo zamknięte 


