Mudel 5065

TERASEST TURVASEIF

Lugege seda juhendit tähelepanelikult ja ärge hoidke seda seifis!

Digitaallukuga terasest turvaseif

Mudel 5065

PAKENDI SISU
ÄRGE TAGASTAGE SEIFI POODI!

Terasest turvaseif – 1
Kasutusjuhend – 1
Hädaabivõtmed – 2
AA-akud – 4
Paigalduskomplekt koos
poltidega – 1

Kui mõni osa on puudu või kui tekib
probleeme seifi kasutamisega, võtke palun
telefoni teel ühendust meie klienditoe
osakonnaga.
Pood ei võta vastu tagastatud tooteid
eelneva volituseta. Esmalt peate ühendust
võtma meie klienditoe osakonnaga.
USA/Kanada 1-877-354-5457 (tasuta)
Muud riigid XX*-310-323-5722 XX*- Valige
esmalt USA riigikood (tasuline)

DIGITAALLUKU ÜLEVAADE
A – avamisnupp

F – hädaabivõtme lukuava

B – hädaabivõtme lukuava kate

G – hädaabivõti

C – roheline valgusdiood

H – lähtestamisnupp

D – punane valgusdiood

I – akupesa

E – kollane valgusdiood
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ETTEVALMISTUS
1. SAMM. SEIFI AVAMINE HÄDAABIVÕTMEGA
1. Eemaldage väikese kruvitsa abil hädaabivõtme
lukuava kate.
2. Sisestage hädaabivõti ja keerake seda seifi luku
avamiseks vastupäeva.
3. Keerake nuppu päripäeva ja avage seifi uks.

2. SAMM. AKUDE PAIGALDAMINE
1. Eemaldage ukse siseküljel oleva akupesa (A) kate.
Sisestage neli AA-akut (kuuluvad komplekti).
Paigaldage akud kindlasti õige polaarsusega (+ ja –
õigetpidi).
2. Pange akupesa kate tagasi.
3. Ärge sulgege ust enne digitaalluku katsetamist.

3. SAMM. DIGITAALLUKU KATSETAMINE
1. Kui uks on avatud, keerake nuppu ukse
lukustuspoltide lukustusasendisse seadmiseks
vastupäeva.
2. Eemaldage hädaabivõti ja hoidke seda turvalises
kohas.
ÄRGE HOIDKE VÕTMEID SEIFIS!
3. Sisestage eelseatud pääsukood: “1”-“5”-“9”-“B”.
4. Keerake nuppu viie sekundi jooksul päripäeva.
5. Lukustuspoldid peavad tõmbuma avatud asendisse.

4. SAMM. UUE PÄÄSUKOODI PROGRAMMEERIMINE
1. Kui uks on avatud, vajutage ukse siseküljel olevale
lähtestusnupule (C).
2. Kollase tule süttides sisestage 30 sekundi jooksul uus
pääsukood.
3. Sisestage uus kood (3...8 numbrit) ja seejärel „A“ või
„B“.
4. Seif teeb piiksu ja kollane tuli kustub. Lukustuspoldid
peavad tõmbuma avatud asendisse.
TÄHELEPANU! Pärast uue pääsukoodi programmeerimist ei toimi enam tehases eelseatud
kood.

KASUTAMINE
SEIFI AVAMINE
1. Seifi lukust lahti tegemiseks ja avamiseks sisestage
pääsukood ja seejärel „A“ või „B“.
2. Keerake nuppu päripäeva ja avage seifi uks.

SEIFI SULGEMINE
1. Sulgege uks ja hoidke seda suletud asendis.
2. Lukustuspoltide rakendamiseks ja seifi lukustamiseks keerake
ukse nuppu vastupäeva.
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TURVABLOKEERINGU KESTUS
Kui sisestasite kolm korda järjest vale koodi, käivitab digitaalne sõrmistik 20
sekundi pikkuse turvablokeeringu. Turvablokeeringu kestel on sõrmistik
toimetu.
Kui sisestasite veel kolm korda järjest vale koodi, käivitab digitaalne sõrmistik
järgmise 20 sekundi pikkuse turvablokeeringu.
Kui sisestasite kolmandat korda kolm korda järjest vale koodi, käivitab
digitaalne sõrmistik viieminutilise turvablokeeringu.
Kui turvablokeeringu kestus on läbi, saab seifi õige pääsukoodi abil lukust lahti
teha.
Võite seifi hädaabivõtme abil avada, kuid sõrmistik jääb kogu turvablokeeringu
lõpuni lukku.

HÄDAABIVÕTI
Kui pääsukood ei ole kättesaadav või sõrmistik ei toimi tühjade akude või
muu tõrke tõttu, võite seifi avada hädaabivõtme abil (vt ettevalmistust
käsitlevas osas 1. SAMMU).

RAKUDE VAHETAMINE
TÄHELEPANU! Pääsukood ei kustu, kui akud saavad tühjaks või eemaldatakse.
Tühjaks saanud või rikkis akud tuleb kohe asendada ja välja tuleb vahetada kõik 4
akut. Akude vahetamisel järgige ettevalmistust käsitlevas osas toodud 2. SAMMU
juhiseid. Kui seifi ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb akud kindlasti seifist
eemaldada. Kui akud on täiesti tühjad ja seifi ei saa digitaalse sõrmistiku abil avada,
kasutage seifi avamiseks ja akupesale ligipääsemiseks hädaabivõtit.

TÄHELEPANU! Mitte-leelisakude või laetavate akude kasutamine EI OLE
SOOVITATAV.

KUI UNUSTASITE PÄÄSUKOODI
1. Kasutage seifi avamiseks hädaabivõtit.
2. Kui uks on avatud, vajutage ukse siseküljel olevale punasele
lähtestusnupule.
3. Kollase tule süttides sisestage 30 sekundi jooksul uus pääsukood.
4. Sisestage uus kood (3...8 numbrit) ja seejärel „A“ või „B“.
5. Seif teeb piiksu ja kollane tuli kustub.
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UUTE/ASENDUSVÕTMETE TELLIMINE
Võtmete tellimisel on nõutav järgmine teave.
1. OMANIKUSTAATUSE TÕEND (üks kahest alltoodud variandist)
MÜÜGIKVIITUNG JA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT – AINULT
VÄLISTELLIMUSTE KORRAL!
• Koopia müügikviitungist, millele on märgitud poe nimi, kuupäev ja
toote kirjeldus.
• Koopia pildiga isikut tõendavast dokumendist (juhiluba, pass, tavaline
ID-kaart).
TOOTE OMANIKUSTAATUSE KINNITUSE VORM
Kui müügikviitungit ei ole, võtke meiega e-kirja või telefoni teel
ühendust ja küsige toote omanikustaatuse kinnituse vormi.
2. TELLIMISTEAVE
TOOTETEAVE
KONTAKTANDMED
•
•
•
•

Nimi ja tarneaadress
E-posti aadress (kui on olemas)
Telefoninumber
Sobivaim kellaaeg teiega
ühenduse võtmiseks

•
•
•
•

Seifi mudeli number
Seifi seerianumber
Luku võtme number
Tellitud võtmete arv

MAKSEVIIS
• Telefon
Visa või
MasterCard
• E-post
• Tšekk või
maksekorraldus
•

3. MAKSETEAVE *
MAKSTAV SUMMA
• Võtme kohta
USA/Kanada – 12 $ (USD)
Austraalia – 15 $ (AUD)
Saksamaa – 11 € (EUR)
• Kiirtarne
Võtke meiega lisatasude asjus
ühendust

* Võib muutuda ette teatamata.

SEIFI TUNNUSNUMBRITE ASUKOHA KINDLAKSTEGEMINE
SEERIANUMBER
Paikneb seifi esiosa alumises
parempoolses nurgas. Ärge eemaldage
seifi tunnussilte!
VÕTME NUMBER
4-kohaline number, mis on süvistatud
võtmeava ümber olevale metallvõrule.
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KLIENDITUGI
E-POST (parim kontakteerumisviis): LHLPCustomerService@LHLPinc.com
VEEBILEHT: www.Honeywellsafes.com (alates 01.01.2013)
AADRESS:

Consumer Assistance Dept.

LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA
TELEFON: USA/Kanada 1-877-354-5457 (tasuta)
Muud riigid XX*-310-323-5722 (tasuline) XX*– valige
esmalt USA riigikood
KÕNEKESKUSE TÖÖAEG: USA/Kanada E–R kl 07.00–17.00 (PST**)
TAGASIHELISTAMISE AJAD: muud riigid E–R kl 07.00–20.00 (PST**),
PST** – kohalik aeg Los Angeleses (CA, USA).
RAHVUSVAHELISED TAGASIHELISTAMISE AJAD
Kui soovite rääkida klienditoe töötajaga, kuid ei saa meiega kõnekeskuse ülaltoodud
tööaegadel ühendust võtta, saatke e-kiri või jätke telefoni teel teade, mis sisaldab teie nime,
telefoninumbrit ja sobivaimat aega teiega ühenduse võtmiseks ülaltoodud tagasihelistamise
aegadel. Anname endast parima, et võtta teiega ühendust ja vastata kõikidele teie
küsimustele või aidata lahendada tekkinud probleeme.

PAIGALDUSKOMPLEKT
Varguskindluse suurendamiseks ja ümberkukkumise vältimiseks võite oma
seifi kinnitada poltidega seina või põranda külge.
Seifi tagapaneelis ja põrandas on ettepuuritud poldiaugud.
Seifi seinale ja/või põrandale kinnitamiseks tehke järgmist.
1. Valige seifile sobiv ja käepärane asukoht.
2. Tühjendage seif ja eemaldage seifi põrandalt kate.
3. Tehke kindlaks seifi sees olevate eelpuuritud aukude asukoht.
4. Paigutage seif soovitud kohta.
5. Joondage eelpuuritud augud ja tehke põrandale või seinale märgistus
läbi aukude.
TÄHELEPANU! Ei ole soovitatav kinnitada poltidega korraga nii põranda
kui ka seina külge.
6. Märgistatud puurimiskohtade vabastamiseks liigutage seif kõrvale.
7. Puurige kasutatava kinniti ja paigalduspinna jaoks sobivad augud.
KOMPLEKTI KUULUB: kaks polti, kaks seibi ja kaks betoonitüüblit.
8. Pange seif aukudele tagasi ja paigaldage kinnitid nõutud viisil.
9. Kui olete lõpetanud, pange põranda kate tagasi.
TÄHELEPANU! Seadme poltidega kinnitamine ja poltide eemaldamine
toimub kliendi kulul ja äranägemisel. LH Licensed Products ei vastuta
seadme väljavahetamisel tekkivate kulude eest.
Kui teil tekib küsimusi seifi paigaldamise kohta, pidage nõu kohaliku kodu-/
rauakaupade edasimüüja või sõltumatu töövõtjaga.
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OSALINE GARANTII
LH Licensed Products, Inc., (LHLP, Inc.) garanteerib, et seitsme (7) aasta jooksul
ostukuupäevast ei esine sellel tootel materjalidest või töökvaliteedist tingitud
struktuurseid ega mehaanilisi defekte. LHLP, Inc. võtab antud garantii alusel enda ainsa
kohustusena ja ostja jaoks ainsa õiguskaitsevahendina kohustuse parandada või
asendada see toode või toote iga komponent, mis osutub garantiiaja jooksul
defektseks. Asendamine või parandus toimub uue või taastatud toote või komponendi
abil. Kui toode ei ole enam saadaval, võidakse see vahetada võrdse või suurema
väärtusega sarnase toote vastu.
SEE ON TEIE AINUKE GARANTII.
Meie kaupadele kehtivad garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijaõiguse alusel välistada.
Teil on õigus olulise rikke puhul kaup välja vahetada või raha tagasi saada või saada
hüvitist muu mõistlikult ettenähtava kahju eest. Samuti on teil õigus lasta kaup
parandada või asendada, kui kaup ei ole vastuvõetava kvaliteediga ja rike ei kujuta
endast suurt riket.
Garantii kehtib üksnes esmaostjale esmasest ostukuupäevast alates ega ole üleantav.
Peate alles hoidma esmase müügikviitungi. Garantiiteenuse saamiseks tuleb esitada
ostu tõendav dokument.
Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, hoolduskeskustel ja seda toodet müüvatel
jaekauplustel ei ole õigust mingil viisil muuta selle garantii tingimusi.
Garantii ei kehti toote viimistlusele. Selle garantii alla ei kuulu osade loomulik kulumine
ega järgmistest tegevustest tingitud kahjustused: toote hooletu või väär kasutamine;
kasutusjuhiseid eirav kasutamine; toote lahtivõtmine, parandus või täiustus, kui seda on
teinud isikud, kes ei ole seotud ettevõttega LHLP, Inc. või selle volitatud
hoolduskeskusega; väär paigaldamine või kokkupuude suure kuumuse või niiskusega.
Peale selle ei kata garantii vääramatu jõu juhtumeid, nt tulekahju, üleujutus, orkaanid ja
tornaadod.
LHLP, Inc. ei vastuta ettenägematute ega kaasnevate kahjude eest, mis on tingitud
otseste või kaudsete garantiide rikkumisest või muul viisil seotud selle toote
müümisega. LHLP, Inc. ei vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise või
paigaldamisega seotud kulud, toote sisu kahjustused või kadumine, sisu volitamata
eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.
ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI KAUDSED,
SEALHULGAS MÜÜGIKÕLBLIKKUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE
GARANTIID, NING LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST LEPINGUTEST
JA GARANTIIDEST.
Välja arvatud seadusega keelatud ulatuses, on igasugune kaudne müügikõlblikkuse või
kindlaks otstarbeks sobivuse garantii piiratud ülaltoodud garantiiaja kehtivusega.
Mõnedes osariikides, provintsides või jurisdiktsioonides ei ole lubatud piirata kaudse
garantii kestust, samuti välistada või piirata ettenägematuid või kaasnevaid kahjusid,
mistõttu eelnimetatud piirangud või välistused ei pruugi teile kehtida. Käesolev garantii
annab teile kindlad juriidilised õigused ja teil võib sõltuvalt osariigist, provintsist või
jurisdiktsioonist olla ka muid õigusi.
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Tootja:
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Honeywelli kaubamärki kasutatakse kontserni Honeywell
International Inc. litsentsi alusel. Honeywell International
Inc. ei anna seoses tootega mingeid lubadusi ega
garantiisid.

VERS. 24.10.2012
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