Brugsanvisnig
Åbning af pengeskabet med kode

Vigtigt !
•
•
•
•
•

Opbevar nøglen og nummerkoden på et sikkert sted udenfor
pengeskabet.
Til koden bør ikke anvendes personlige data som fødselsdage,
telefonnumre m.v.
Afprøv altid en ny kode flere gange med åben dør.
Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi at anvende en 6-cifret kode (1 mill.
muligheder).
Hvis der ikke skulle være strøm på batterierne i batteriboksen, kan
døren kun åbnes med nøglen.

Åbning med nøgle
Fjern forsigtigt beskyttelseskappen fra dørens forside.
Stik nøglen i nøglehullet og drej den mod uret indtil anslag.
Drej knappen til venstre for tastaturet med uret indtil anslag og åbn
døren.
Benyt kun reservelåsen i virkelige nødstilfælde.

•
•
•

Isætning af batterier og programmering af personlig kode:
•
•
•
•
•

Fjern beskyttelseskappen fra batteriboksen på indersiden af døren og
læg 4 stk. batterier LR 6/AA/1.5V (Alkaline) i.
Elektronikken er nu parat til programmering af din personlige kode.
Tryk den røde knap på dørens inderside ind. Kontroldioden på dørens
yderside lyser.
Indtast din personlige 3- til 6-cifrede kode. (6-cifret anbefales som
nævnt ovenfor).
Bekræft indtastningen forneden til højre med tastaturets
bekræftelsestast. (Bestätigung).
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•
•

•

Tast din personlige kode.
Bekræft indtastningen med bekræftelsestasten forneden til højre på
tastaturet.
Efter at det akustiske signal har lydt, kan du i løbet af 6 sekunder
dreje kontrolknappen med uret og åbne døren.

Aflåsning af pengeskabet
•

Luk døren og drej kontrolknappen mod uret til anslag.

Batteri kontrol & udskiftning af batterier

•
•

Hvis kontroldioden lyser rødt, skal alle 4 batterier udskiftes.
Bemærk! Din personlige kode må derefter indtastes på ny.

Indtastning af forkert kode

•

Ved indtastning af en forkert kode 3 gange efter hinanden spærres
låsen i max. 2 minutter.

•

Derefter kan døren igen åbnes med den rigtige kode.

Installering

•

Det anbefales at fastskrue pengeskabet til gulv eller væg for at
minimere risikoen for bortfjernelse.

Tekniske data

•
•

Strømforsyning 4 batterier LR6/AA/1.5V (Alkaline)
Arbejdsområde: I intervallet 20% - 90% relativ luftfugtighed.
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