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Lütfen Dikkat!  

 

 Eurosafe Çelik Kasanızın, elektronik şifre tuş takımı 
yukarıdaki resimde gösterilen modele uyuyorsa bu kullanım 
kılavuzunu kullanabilirsiniz. Bu kılavuzda anlatılan talimatlar şu 
model kasalarımız içindir.  

 
 CS001EN Elektronik Şifreli Kasa (yangına Dayanıklı) 

 

 119EN Elektronik Şifreli Kasa (Yangına Dayanıklı) 
 

 125EN Elektronik Şifreli Kasa (yangına Dayanıklı) 
 

 530EN Güvenlik Kasası (Yanmaz Çelik-Elektronik Şifreli) 

 

 
 

 

 

 

Türkiye Distribütörü : 

PARADOK Elektronik 

Merkez: Bağdat Cad. No:308/7 Caddebostan İstanbul Tel: 0 216 4780461 Fax:216 467 54 83 

Teknik Servis : Tel: 0 216 518 99 70 Fax: 518 99 67 
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Başlarken … Pil yerleştirmek / Değiştirmek.  

 

Eurosafe çelik kasalar çoğunlukla pilleri yerine takılmış ve hazır halde size teslim edilir. Ancak, nakliye 

gibi süreçlerde sistemin zarar görmemesi için bazen pilleri çıkartılmış olabilir. Eğer Eurosafe Çelik 

kasanızın pilleri çıkartılmış ya da zayıflamışsa, aşağıdaki yönergeleri izleyiniz. 

 

 Pil yuvası kapağını (tuş takımı bölümü) çevirerek-ya da yana çekerek açın ve 4 adet 1.5V 

AA Alkalin pili yuvalarına yerleştirin. ( REDL2 –yuvarlak tuş takımı- modellerinde AAA 

model pil kullanılır )  

 Piller doğru yerleştirildiğinde LED yanıp söner ve sesli uyarı verir ( Bi Bi Bi )- 

 Piller değiştirilirken, önceki kullanılan şifreleriniz silinmez, hafızada kalır. Piller yaklaşık 2 

yıl kullanılabilirler ( 2.000 açma kapama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kasanızın  Açılması  

 

İlk fabrika güvenlik kodu 1- 2 - 3 - 4  olarak ayarlanmıştır 

 

a. C tuşuna basın ( LED yanıp söner ve sesli uyarı (Bi) verir) 

b. Güvenlik kodunuzu tuşlayın. ( LED yanıp söner ve sesli uyarı (Bi) verir) 

c. # tuşuna basın. ( LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir) 

d. Tutma kolunu saat yönünde çevirin ve kapıyı açın. ( Melodi sesli uyarısı devam ederken 

açmanız gerekir. ( 3 Sn) 

 

* Eğer yanlış güvenlik kodu girilirse, 4 kesik sesli uyarı alırsınız ( Bi Bi Bi Bi) . 5 kez hatalı 

güvenlik kodu girilirse, sistem bloke olur ve çalışmaz. 

*Blokeyi çözmek için 

Doğru güvenlik kodunuz 2 kez üst üste, açma işleminde anlatıldığı gibi girin. Sesli uyarı 

vermez ancak LED her tuşa basışınızda yanar. Doğru bir şekilde güvenlik kodunuzu 2 kez 

girdiğinizde bloke çözülür ve sistem çalışır.  

 

Örnek: C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 # (LED yanar, melodik sesli uyarı verir)  

    Pil yuvası, kapağın altındadır.  
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2. Güvenlik kodlarınızı değiştirmek.  

(2 farklı güvenlik kodu tanımlayıp kullanabilirsiniz)  

 

1. Güvenlik Kodunu Değiştirmek ( Tanımlamak)  

(Kapak Açık pozisyonda - M – Yeni kodunuz - # ) 

 

a. Kapağın arkasındaki M Hafıza tuşuna basın (sesli uyarıyla birlikte LED yanar) 

b. Yeni güvenlik kodunuzu tuşlayın.  ( minimum 4, maksimum 16 basamaklı güvenlik kodu 

girebilirsiniz.) (sesli uyarıyla birlikte LED yanar) 

c. # tuşuna basın. (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir) 

 

Örnek: yeni kodunuz  1 2 3 4 5 6 olacaksa,  

M 1 2 3 4 5 6 # (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir) 

 

2. Master Güvenlik Kodunu Değiştirmek ( Tanımlamak)  

(Kapak Açık pozisyonda - M – 2 - # - Yeni kodunuz - # ) 

 

a. Kapağın arkasındaki M Hafıza tuşuna basın ( sesli uyarıyla birlikte LED yanar) 

b. 2 tuşuna basın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı verir) 

c. # tuşuna basın. (LED yanıp söner ve uzun sesli uyarı verir) 

d. Yeni (2.)güvenlik kodunuzu tuşlayın.  ( minimum 4, maksimum 16 basamaklı güvenlik kodu 

girebilirsiniz. ) ( sesli uyarıyla birlikta LED yanar) 

e. # tuşuna basın. (melodik sesli uyarı verir) 

 

Örnek: Yeni 2. güvenlik  kodunuz  1 2 3 1 2 3 olacaksa,  

M  2 # 1 2 3 1 2 3 # (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir) 

 

Dikkat : Güvenlik kodunuz doğru olarak tanımlandığından emin olmak için kapağı 

kapatmadan önce Açma işlemindeki gibi şifrenizi girerek kontrol ediniz. 

Örneğin, C 1 2 3 1 2 3 # tuşlayın. Eğer işleminiz doğruysa, 3 sn boyunca melodik sesli uyarı 

alırsınız. 

 

*  2. Güvenlik Kodunu İptal Etmek İçin.  

(Kapak Açık pozisyonda M  # 2 # ) 

a.Kapağın arkasındaki M Hafıza tuşuna basın ( sesli uyarıyla birlikta LED yanar) 

c. # tuşuna basın. (sesli uyarı verir) 

c. 2 tuşuna basın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı verir) 

c. # tuşuna basın. (uzun sesli uyarı verir) 

 

 


