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 آموزش کاربری گاوصندوق های هتلی نیکا

 هتلی قبل از شروع به یادگیری این فایل آموزشی حتما دقت کنید که کلید گاوصندوق توجه :

 . قرار ندهیدنیکا را داخل گاوصندوق 

 اولین بار  باز کردن گاوصندوق برای( 1

جهت باز کردن صندوق برای اولین بار کاور پالستیکی که در جلوی پنل می باشد را برداشته ، کلید را در جایگاه 

و آن را خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید . سپس دستگیره را در جهت عقربه های ساعت قرار داده 

 بچرخانید تا درب گاوصندوق باز شود .

 ( باتری ها  2

محل قرارگیری درپوش ، پشت درب از قسمت ولت نیاز دارد . صندوق را باز کنید و  1.5عدد باتری  4صندوق به 

و باتری ها را در محل قرار دهید . مطمئن شوید که باتری ها در محل قرار گرفته اند . استفاده رداشته بباتری را 

 هاد می شود .از باتری های قلیایی پیشن

 ( وارد کردن کد  3

در حالی که درب گاوصندوق باز است دکمه قرمز را که در پشت درب و نزدیک لوال است فشار دهید چراغ زرد 

نون بالفاصله رمز ی کنید صدای کوتاهی می شنوید . اکرنگ بر روی پنل روشن می شود وقتی دکمه را رها م

. رمز خود را به ( آن را تایید نمایید  #و به وسیله دکمه )  رقم ( 8حداکثر  و 3دلخواه خود را وارد کنید ) حداقل 

 خاطر بسپارید و در حالیکه درب باز است چک کنید که رمز شما برنامه ریزی شده باشد .

 

 

http://www.safeboxes.ir/
http://www.irankaveh.blogfa.com/


09120388096 WWW.SAFEBOXES.IR فایل آموزشی گاوصندوق هتلی نیکا 

 ( استفاده از گاوصندوق  4

( را فشار دهید . صدای بوق شنیده شده و چراغ سبز روشن می برای باز کردن رمز خود را وارد نمائید و کلید ) * 

 ثانیه درب باز می ماند . 5سپس دستگیره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید . به مدت شود . 

 20بار اشتباه وارد نمائید قبل از تالش دوباره به مدت  3اگر رمز اشتباه وارد شود درب باز نمی شود . اگر رمز را 

و مراحل را باز دقیقه باید منتظر بمانید .  5بار رمز را اشتباه وارد نمائید تقریبا  3نتظر بمانید . اگر باز هم ثانیه م

 کردن را دوباره با رمز صحیح تکرار نمائید .

 تعویض باتری ها ( 5

ولتی کار می کند و وقتی باتری ها ضعیف هستند چراغ قرمز ) در قسمت وسط  1.5باتری  4این گاوصندوق با 

پنل ( به شما هشدار می دهد . جهت تست باطری ها فقط رمز خود را برای باز کردن درب ها وارد نمائید . اگر 

خواهد شد . پس می بایست آن ها را تعویض نمائید . شما باید رمز را  باتری ها ضعیف باشند چراغ قرمز روشن

 را تکرار کنید . 3دوباره برنامه ریزی کنید . جهت این کار مرحله 

 ( دستورالعمل باز کردن در صورت فراموشی رمز  6

 ندوق را باز می کند در صورت فراموش کردن رمز از کلید استفاده کنید . این روش دستی در هر زمان درب گاوص

 ( نصب گاوصندوق  7

میلی متر و  8جهت کاهش خطر دزدی می توان صندوق را به زمین یا دیوار با استفاده از سوراخ هایی که به قطر 

 رولت بولت متصل نمائید صندوق عمودی بسته می شود .
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