
HASZNÁLATI UTASíTÁS 

SOLUTION PREMIUM  szállodai széf 

FIGYELEM!!: Üzembe helyezés vagy új kód telepítése előtt kérjük 

gondosan olvassa el a használati utasítást.  

Nem vállalunk felelősséget helytelen beállítások, vagy a széf helytelen kezelése esetén. 

Az eseménynapló csak tájékoztatási célokat szolgál. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A "Solution Premium Screening Device" nem teszi lehetővé a korábban elmentett kódok (kódok) 

elérését (vendég- vagy mesterkód) biztonsági okokból. 

Az események elolvasása érdekében kell frissíteni a dátumot és időt minden egyes aktiváláskor, vagy 

elem csere esetében. Ha a dátum és az idő nincs frissítve a "Solution Premium" eseménynapló 

független, külön rendszeridőt fog beállítani. 

Az események elolvasása előtt minden széfet szoba számmal kell ellátni. 

A frissítés dátuma és ideje 

A dátum és az idő frissítésével kapcsolatos utasításokat a modell kezelői útmutatója veszi át 

„Solution Premium” széf, az „Elektronikus zár programozása” fejezetben. 

SZOBA SZÁM MENTÉSE 

A választott szobaszámnak négyjegyűnek kell lennie (4) (pl. 0001, 0002, 0099, ...). 

- Zárja be az elektronikus zárat egy kiválasztott vendégkóddal (FELHASZNÁLÓKÓD), nyitott ajtó 

mellett (nem vonatkozik az utasítás, ha a széf ajtaja már zárva van). 

- Nyomja meg kétszer a "*" gombot (2). 

- A kijelzőn a "PROG" felirat jelenik meg. 

- Írja be a "7-5-1-0" funkciókódot. 

- Nyomja meg a "*" gombot. 

- A kijelzőn a "NO" felirat jelenik meg. 

- Írja be a választott négyjegyű szobaszámot (4). 

- A kiválasztott szám megjelenik a kijelzőn. 

- Nyomja meg a "#" gombot a kiválasztott szobaszám megerősítéséhez. 

- A kijelzőn a "DONE" felirat jelenik meg. - A kiválasztott szoba száma sikeresen elmentésre került. 



ESEMÉNYKÖVETÉS 

- Csatlakoztassa az átvilágító eszközt a széf elektronikus zárához az USB-kábel segítségével 

- Nyomja meg kétszer a "*" gombot (2). 

- Írja be a "7 5 1 0" funkciókódot. 

- A "*" billentyű megnyomásával erősítse meg a bejegyzést. 

- A kijelzőn megjelenik a "SAVE" felirat. 

- Nyomja meg a "#" gombot. 

- A kijelzőn a "READ" felirat jelenik meg. 

- Az utolsó 100 esemény megjelenítésre kerül, az olvasott események állapota megjelenik a 

képernyőn. 

- Miután mind a 100 esemény elolvasásra került, a kijelzőn megjelenik az "END" felirat 

- Most eltávolíthatja az árnyékolást az elektronikus zárból 


