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קוד המנהל ) (MASTERיקבע על ידך .בעזרתו ניתן להוסיף ולבטל משתמשים.
קוד המנהל אינו ניתן למחיקה אלא לשינוי בלבד.
קוד המנהל הראשוני הנו קוד מפעל  6) 111111פעמים אחד(.
חובה להחליף את קוד המנהל בקוד חדש בן  6ספרות מיד עם תום ההתקנה.
בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד לזכור את קוד המנהל החדש .במידה ושכחת את קוד המנהל לא יהיה ניתן לתכנת את המנעול ויש להזמין טכנאי בתשלום.
בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד על דלת פתוחה.
יש להחליף סוללות ) 4סוללות אלקליין  (AAמיד בהישמע התראת מתח נמוך או אחת לשנה .לאחר החלפת הסוללות יש להדק את טבעת הסגר היטב!
סיום פעולה נכונה במהלך התכנות תלווה בצליל אישור ואור ירוק .
בקבלת אור אדום וצליל אזהרה – חזור על הפעולה שנית.
ניתן להזין עד  200קודי פתיחה שונים ) 200משתמשים עם קודים אישיים( .קוד הפתיחה הינו בן  6ספרות  -שונה מקוד המנהל!
עם המנעול מצורפים  3מפתחות לשימוש בשבת או לגיבוי .יש לשמור את המפתחות בהישג יד.

מצב "שבת" – במצב זה המנעול כבוי – המקשים אינם מגיבים.

"כניסה מהירה" :בהרמת המכסה או הקשה על כל מקש ,נדלק האור הירוק ומתאפשרת פתיחת הדלת ללא צורך בקוד כלל.
חובה לבטל את הפונקציה מיד כשאינה נחוצה.

שירות לקוחות1700-70-70-41 :

