Gebruiksaanwijzing
Belangrijke tips
• Verandert U voor Uw eigen veiligheid de gebruikers- en generaalcode
zodat geen onbevoegden met de fabriekinstellingen Uw kluis kunnen
openen.
• Test een nieuwe code altijd meerdere keren met een geopende deur.
• Bewaart U de sleutel of Uw code op een zekere plaats buiten de kluis.
• Uit veiligheidsoverwegingen raden wij U aan altijd een 6-cijferige code te
gebruiken (1 miljoen verschillende mogelijkheden).
• Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen, telefoonnummers
etc….
• Een foutieve invoer kan met de * toets stap voor stap teruggezet
worden.
• Als op het display Lo-BATTE verschijnt moeten de 4 batterijen
vervangen worden.
• Als je batterijen in de kluis leeg zijn, kan de kluis alleen nog met de
sleutel worden geopend
Ingebruikname
Drukt U met een kleine stift rechtonder op het kapje om de afdekplaat naast
het toetsenbord te verwijderen. Stop de noodsleutel in het sleutelgat en
draait U tot an de aanslag.
Draai de draaiknop en open de deur.
Tip: Gebruik het noodslot alleen in noodgevallen
Voor permanent gebruik is het niet geschikt !
Plaats de batterijen type LR 6 in het batterijgedeelteaan de binnenkant van
de deur. U hoort meerdere tonen, gevolgd door een melodie en de
aanwijzing in het display All Ready.
Hierna wisselt het display naar de normale tijdsaanduiding.
Openen van de kluis
Druk #1234# (gebruikerscode) of #123456# (generaalcode).
Na een geslaagde codeinvoer verschijnt OPEN op het display.
Draai de draaiknop binnen 6 seconden om de deur te openen.
Hierna gaat het sluitwerk weer dicht.
Let op! Bij verkeerde code ziet U op het display ERROR.
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Sluiten van de kluis
Sluit de deur en draai de draaiknop terug.
Programmeren van de gebruikers- en de generaalcode
Geef de aktuelle gebruikers- of generaalcode in (fabrieksinstelling #1234#
of #123456# ).
Druk op de * toets, geef Uw nieuwe code in (1-8 cijfers) en druk op de
# toets.
Bij een geslaagde codeinvoer hoort U een melodie.
Tip: wanneer een code niet meer bekend is, drukt U op de knop aan de
achterkant van de deur, om de fabrieksinstellingen weer in te stellen.
De codes, datum en tijd moeten opnieuw geprogrammeerd worden.
Instellen van de tijd en de datum
De datum wordt in het format Jaar/Maand/Dag aangegeven, de tijd in
uren/minuten en de dag van de week in getalvorm.
1 = maandag, 2 = dinsdag ... 7 = zondag.
Om de instelling te veranderen, druk op de * toets. Met de toetsen
0 en 8 kunt U het juiste getal instellen. U heeft steeds ongeveer 6 seconden
de tijd, anders wordt de invoer onderbroken.
Druk op de # toets, als het benodigde getal gekozen is. Druk opnieuw op de
# toets, om steeds naar het volgende veld te springen.
Montagevoorschrift
De kluis krijgt pas zijn beschermingsfunctie na het bevestigen ervan aan een
vast deel van het gebouw. Gebruikt U de voorbewerkte bevestigings-punten
om de noodzakelijke verankering te realiseren.
Technische gegevens
Stroomvoorziening:: 4 stuks batterijen type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
Werkgebied:
20% ~ 90% relatieve vochtigheid
- niet condenserend

