OBS!

•
•
•
•

BRUKSANVISNING

•
•
•

Förvara sifferkombinationerna och nödnycklarna
på en säker plats utanför kassaskåpet.
Använd ej personliga data (t ex födelsedag,
telefonnummer....)
Det är inte lämpligt att användar- och huvudkod
är identiska.
Ta ut batterierna om kassaskåpet inte ska
användas under längre tid.
För hotellbranschen: Se text nedan till höger och
bif. instruktion för gästkod.
Av säkerhetsskäl bör inte fabrikens inställning av
användar- och huvudkod användas.
Kontakta säljaren vid frågor eller problem.
DRIFTTAGNING

Skjut framplåten med PointSafe-märket åt höger.
Vrid nyckeln medurs så långt det går.
Dörren öppnas automatiskt. Vrid tillbaka nyckeln
moturs – reglarna går åter ut – och dra ut nyckeln. Ta
av batterifackets lock på dörrens insida. Sätt 5 LR6/
AA/1.5V/Alkaline batterier.
OBS! Om batterierna är för svaga, visas „Lo Batt“ på
displayen. I så fall måste alla 5 batterierna bytas ut.
Se till att de förbrukade batterierna hanteras enligt
gällande avfallsbestämmelser.
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ÖPPNA KASSASKÅPET

Tryck på „Enter“. Mata in användarkoden
(fabriksinställning 168) och tryck på „Enter“ igen.
Dörren öppnas automatiskt.
STÄNGA KASSASKÅPET

Dörren stängs automatiskt när man trycker på
„Close“. Om kassaskåpet var öppet mer än 5 minuter
måste användarkoden matas in / programmeras igen
(se programmering av användarkoden).
OBS! Om ett hinder blockerar dörren, visas „BLOCK“
på displayen. Kassaskåpet kan ej stängas. Avlägsna
hindret och försök igen.
PROGRAMMERING AV ANVÄNDARKODEN

Dörren måste vara öppen och reglarna inkörda.
Tryck på „Enter“, „Code“ visas på displayen, mata
in den nya användarkoden (1- max. 6 tecken), tryck
på „Enter“ och därefter på „Close“. Dörren stängs
automatiskt.
FELINMATNING

I stängt tillstånd accepterar kassaskåpet ingen
felinmatning.
I sådana fall visas „ERROR“ på displayen och korta
signaler ljuder.
Vid det tredje felaktiga försöket spärrar det
elektroniska systemet kassaskåpet 5 minuter.
Efter denna tid kan kassaskåpet öppnas med både
huvudkoden och den riktiga användarkoden. Om
man av misstag matar in en fel siffra, kan denna tas
bort med „Close“.
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INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Reglarna måste vara utkörda.
Tryck på „SET“ – timvisningen blinkar. Tryck på
„H/M“ tills önskad timme visas
(timvisning: A 1-12 = kl 1-12, P 1-12 = kl 13-24).
Tryck på „SET“ – minutvisningen blinkar.
Tryck på „H/M“ igen tills önskad minut visas. Kvittera
genom att trycka på „SET“.

INSTALLATION

Skåpet uppnår sin skyddande funktion först efter att
det förankrats på vägg eller golv. Använd de i skåpet
befintliga skruvhålen.

ÖPPNA KASSASKÅPET MED HUVUDKODEN

Tryck på „Enter“, mata in huvudkoden
(fabriksinställning 12345678) och tryck på „Enter“. „PASS 1“ visas och efter 10 sekunder visas
användarkoden kort och dörren öppnas automatiskt.
OBS! För att stänga kassaskåpet måste
användarkoden matas in (se programmering av
användarkoden).

PROGRAMMERING AV HUVUDKODEN

Dörren måste vara öppen och reglarna utkörda.
Tryck på „Enter“, mata in huvudkoden
(fabriksinställning 12345678), tryck på „Enter“, mata
in huvudkoden igen och tryck på „Enter“. „PASS 1“
visas och tryck inom 10 sekunder på „Enter“ igen.
Mata in den nya huvudkoden (1-8 tecken), tryck på
„Enter“, mata in den nya huvudkoden igen och tryck
på „Enter“. Den nya koden är programmerad om
„Good“ står på displayen.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning:
Arbetsområde:

5 st LR6/AA/1,5V batterier 		
(Alkaline)
20%~95% relativ fuktighet – 		
ej kondenserande

SPECIELL HOTELL-VERSION

Om skåpet ska användas i hotellverksamhet så kan
det ändras från normalläge till hotellversion med
hjälp av huvudkoden. Dörren måste vara öppnad och
reglarna utlåsta. Tryck ”Enter”, mata in den 8-siffriga
huvudkoden och tryck ”Enter” igen. Displayen visar
”PASS 1” och en 10 sek lång nedräkning börjar.
Tryck på knappen ”Enter” inom dessa 10 sek,
mata in koden 16805 och bekräfta genom att
åter trycka ”
 Enter”. Displayen visar ”SET-05”. Om
nu dörren förblir öppen i mer än 5 min. så måste
användarkoden matas in igen. Önskas skåpet
återställt till normalläge, gå tillväga helt enligt
ovanstående men använd istället kod ”16800”.
”SET-00” visas i displayen och användarkoden
kommer nu att gälla kontinuerligt, även om dörren
står öppen.

Sous toutes réserves de modifications.
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