Betjeningsvejledning FP 3 E
Vigtige oplysninger
• Opret af hensyn til sikkerheden en ny bruger- og hovedkode, så
ubeføjede personer ikke kan åbne boksen med fabriksindstillingerne.
• Test altid først nye koder med åben dør.
• Koderne og nøglerne bør opbevares et sikkert sted uden for boksen.
• Af hensyn til sikkerheden anbefaler vi at bruge 6-cifrede koder (1million
forskellige muligheder).
• Brug ikke personlige data som fødselsdage, telefonnumre osv.
• En forkert indtastning kan slettes trinvist med *-tasten.
• Udskift de 4 batterier, når visningen Lo-BATTE fremkommer.
• Hvis de indvendigt liggende batterier er tomme, kan døren kun åbnes
med nøglen.
Ibrugtagning
Tryk nedefra til højre i indhakket med et lille søm for at fjerne dækpladen
ved siden af tastaturet. Sæt nødnøglen i og drej den om indtil anslag.
Døren kan åbnes ved at dreje på drejeknoppen.
Bemærk: Brug kun nødnøglen i nødstilfælde.
Den er ikke egnet til permanent brug !
Læg batterierne af type LR 6 ind i batterirummet på indersiden af døren. Der
lyder flere toner fulgt af en 'melodi' og displayvisningen All Ready.
Derefter skifter systemet til normal tidsvisning.
Åbning af boksen
Tryk #1234# (brugerkode) eller #123456# (hovedkode). Efter korrekt
indtastning af kode viser displayet OPEN. Drej på drejeknoppen inden 6
sekunder for at åbne døren.
Derefter lukkes rigelværket igen.
Bemærk: Hvis der indtastes en forkert kode, viser displayet ERROR.
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Låsning af boksen
Luk døren og drej drejeknoppen tilbage.
Programmering af bruger- eller hovedkode
Indtast den aktuelle bruger- eller hovedkode (fabriksindstilling #1234# eller
#123456#).
Tryk på *-tasten, indtast den 1- til 6-cifrede nye kode og tryk på *-tasten.
Når indtastningen er udført, høres en melodi.
Bemærk: Hvis en kode er blevet glemt, trykkes på knappen på bagsiden af
døren for at genoprette fabriksindstillingerne. Koderne, dato og klokkeslæt
skal derefter programmeres igen.
Indstilling af dato og klokkeslæt
Datoen vises i formatet år / måned / dag,
klokkeslættet i time / minut og ugedagen i talformat 1 = mandag, 2 =
tirsdag ... 7 = søndag.
Tryk på *-tasten for at ændre indstillingen. Med tasterne 0 og 8 indstilles det
rigtige tal. Der er ca. 6 sekunder til hvert tal, eller annulleres indtastningen.
Tryk på *-tasten, når det ønskede tal er valgt. Tryk på *-tasten igen for at
springe til det næste felt.
Monteringsforskrift
Boksen opnår først sin indbrudstekniske og brandbeskyttelsestekniske
funktion, når den er fastgjort på en massiv bygningsdel.
Brug de dertil beregnede forankringspunkter for at etablere den
nødvendige, stedfaste forbindelse.
Tekniske specifikationer
Strømforsyning:
4 batterier af type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
Arbejdsområde:
20% ~ 90% relativ luftfugtighed
- ikke kondenserende

