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Eurosec Solutions
Profsafe PSKN aikaviivelokero käyttöohje 2016
Tarkista, että toimitus on täydellinen
Tarkista, että kaikki on mukana. Lokero, paristot, setelikasetti (tai vaihtolokeron ollessa kyseessä vaihtokasetti) ja
asennuspultit. Jos jotakin puuttuu, ilmoita siitä tavarantoimittajalle.
Tehdasasetukset - asennus
Paristokotelossa on tehtaalta tullessaan musta ”kynsi” joka pitää poistaa asennuksen yhteydessä, kynnen poisto
aktivoi paristot. Lokerossa on tehdasasetuksena käyttäjätunnus 1111# ja esimiestunnus 123456#. Aika-asetus on
asennossa 3 eli 3 minuutin aikaviive. Kokeile ensin luukun ollessa auki että tehdastunnukset toimivat. Lokero lukittuu
kun painat #.
Lokero asennetaan lähelle kassaa, jotta siihen on helppo laittaa seteleitä pitkin päivää. Lokerossa on esiporatut reiät
asennusta varten ylälevyssä tai pohjassa. Jos lokero halutaan asentaa sivuseinästä, porataan siihen asennusreiät.
Katso etusivulta piirrokset asennuksesta ylhäältä, pohjasta ja sivusta.
Varoitustarrat
Ryöstäjät välttävät aikalukittuja lokeroita ja tietävät, ettei kassanhoitaja pysty auttamaan heitä saamaan rahoja
käsiinsä. Muistakaa siksi liimata varoitustarroja kassalle sekä sisääntuloon ja varastojen oviin. Ilmoittakaa meille, jos
haluatte tarroja enemmän kuin toimituksessa on mukana.
Lokeron/aikalukon avaus
Lokeroa ei voi avata suoraan, koska aikaelektroniikka hallitsee lukkoa. (Näppäile koodi ja paina ristikkomerkkiä. Kaksi
äänimerkkiä/välkähdystä ilmaisevat, että asetetun aikaviiveen alaslaskenta käynnistyy. Kun asetettu aika on mennyt,
lokero antaa merkkiäänen ja punainen valo vilkkuu. Lokero on avattavissa 30 sekunnin ajan. Anna tunnuksesi ja paina
lopuksi ristikkomerkkiä. Äänimerkki ja vihreä valo ilmaisevat, lukko on auki. Jos tarvitset lokeroa vielä työssäsi, suljet
vain luukun ja paina #. Aikaisempi avaustunnuksesi on edelleen voimassa. Jos et enää tarvitse lokeroa, jätä luukku aina
auki.
AIKALUKON/KOODILUKON PIKAOPAS
Anna käyttäjätunnus
Anna uusi tunnus(1-8 numeroa) ja paina lopuksi ristikkomerkkiä (Esim. 1234#). Vihreä valoilmaisee, että tunnus
rekisteröitiin ja lokero lukittuu.
Avaa käyttäjätunnuksellasi
Näppäile koodi ja paina ristikkomerkkiä. Äänimerkki ilmaisee, että ajan alaslaskenta alkoi, vihreä valo vilkkuu 2-3
sekunnin välein. Alaslaskennan päätyttyä lokero antaa merkkiäänen ja punainen valo vilkkuu. Avaa antamalla
tunnuksesi ja paina lopuksi ristikkomerkkiä. Jos syötät koodin 3 kertaa väärin, lukittuu lokero 5 minuutiksi.
Lukitseminen
Lokero lukittuu painamalla #-näppäintä, tällöin aikaisempi avauskoodi on voimassa. Jos näppäilet koodin ja # (esim.
2222#) lokero lukittuu ja avauskoodiksi vaihtuu näppäilty koodi 2222.
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Esimiestunnus
Esimiestunnus on 1-8 numeroinen ja päättyy ristikkomerkkiin. Tehdasasetus on 123456#. Uusi esimiestunnus
syötetään (lukko auki asennossa).
Paina # (punainen valo syttyy) ja näppäile esimiestunnus ja paina #. Näppäile nyt uusi tunnus ja paina #. Näppäile
tunnus uudestaan ja paina # (punainen valo sammuu ja kuuluu merkkiääni).
Esim. #123456# 111111# 111111#. Kaksi äänimerkkiä/välkähdystä ilmaisee, että tunnus rekisteröitiin. Jos uutta
tunnusta ei syötetä oikeassa järjestyksessä, saadaan virhesignaali ja on aloitettava alusta.
Aikalukon paristojen vaihtaminen
Aikalukko toimii 4 kpl AA-paristoja (LR6), jotka sijaitsevat lippaan kannessa sisäpuolella olevan muoviluukun takana.
Nosta kansi irti ja vaihda paristot pidikkeeseen. Vaihda aina kaikki paristot kerralla. Kun Punainen merkkivalo vilkkuu
koko ajan, on aika vaihtaa paristot. Paristoja vaihdettaessa valitse alkaliparistot ja pidä huoli siitä, että paristopitimet
ovat puhtaat hapettumista ja kaikki paristot tulevat oikein päin sekä pidikkeen ja liittimen kosketukset ovat hyvät.
HUOMIO! Vanhat paristot täytyy viedä niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
Aikaviiveen asetus (Huom. Luukku ja lukko pitää olla auki-asennossa)
Aikaviive käynnistetään ja muutetaan näppäimistöltä. Säädä haluttu aika painamalla tähti plus haluttu aikanumero (09) ja paina lopuksi ristikkomerkkiä. Esimerkki: * 3 #. Kaksi äänimerkkiä/välkähdystä ilmaisee, että aikaviive 3
rekisteröitiin.
Numero 0 ai anna aikaviivettä lainkaan. 1 antaa 1 minuutin ja aikaviive kasvaa minuutin jokaisella numerolla.
Esimerkki: 1 = 1 minuutti, 2 = 2 minuuttia, 3 = 3 minuuttia jne. Asento 3 (3 minuuttia) on myymäläkäytössä tavallisin.
Tarkista ennen luukun sulkemista, että aikaviive toimii.
Hätäjännite
Jos paristot on päässyt loppumaan ja luukku on kiinni, voi virtaa syöttää USB A-kaapelilla tietokoneesta näppäimistön
alapuolella olevaan liittimeen, koodit toimii normaalisti.
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