Bruksanvisning
Viktig!
 Endre, på grunn av egen sikkerhet, både brukerkode og den generelle
koden, slik at uvedkommende ikke kan åpne safen med
fabrikkinnstillingen.
 Prøv alltid ut den nye koden flere ganger mens safedøren er åpen.
 Kodene og nøklene skal oppbevares på et sikkert sted utenfor safen.
 Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi deg å bruke sekssifrede koder
(en million forskjellige muligheter)
 Bruk ikke personlige data som fødselsdager, telefonnumre osv.
 Feilinntastinger kan trinnvis slettes med *-tasten.
 Når det vises Lo-BATTE vennligst erstatt de fire batteriene.
 Skulle de inneliggende batteriene bli utladet, vil døren kunne åpnes
bare med nøkkelen.
Igangsetting
For å ta av dekkplaten ved siden av tastaturet, trykk med en liten stift
nederst til høyre på dekselet. Sett inn nødnøkkelen og drei den til anslag.
Døren lar seg nå åpne ved å dreie på dreieknappen.
Pass på:
Bruk nødnøkkelen bare i nødstilfelle.
Den egner seg ikke for varig bruk!
Legg batterier type LR 6 i batteriskuffen på den indre siden av døren. Du
kommer til å høre flere toner, etterfulgt av en "melodi" og indikasjon ALL
READY viser seg på displayet.
Systemet vender så tilbake til å vise den normale tiden.
Åpning av safen
Tast inn #1234# (brukerkoden) eller #123456# (generalkoden). Etter
vellykket inntasting av koden vil det på displayet vise seg OPEN. For å åpne
døren drei på dreieknappen i løpet av 6 sekunder.
Etter denne tiden låser mekanismen seg igjen.
Pass på: Om det tastes inn feil kode vises det ERROR på displayet.
Låsing av safen
Lukk døren og drei dreieknappen tilbake.

NO
Programmering av brukerkoden eller generalkoden
Tast inn den aktuelle brukerkoden eller generalkoden (fabrikkinnstilling
#1234# eller #123456#).
Trykk *tasten, tast in din 1 til 6sifrede nye kode og trykk *tasten.
Er inntasting vellykket kommer du til å høre en melodi.
Pass på: Er en bestemt kode ikke lenger kjent, trykk inn knappen på
baksiden av døren for å vende tilbake til fabrikkinnstillingen. Koder, dato og
klokkeslett må deretter programmeres på nytt.
Innstilling av dato og klokkeslett
Dato er vist i format år/måned/dag, klokkeslett i timer/minutter og ukedag i
tallformat
1 = mandag, 2 = tirsdag … 7 = søndag.
For å endre på innstillingen trykk inn *tasten. Med tastene 0 og 8 stiller du
inn det riktige nummeret. Du har ca. 6 sekunder på å gjøre det, etter det blir
inntasting avbrutt. Trykk inn # tasten når det tallet er blitt valgt. Trykk på
nytt # tasten for å komme over til neste felt.
Installasjonsinstruksjoner
For at safen skal oppfylle sin vernefunksjon mot innbrudd og brann, må den
være godt festet til en massiv del av bygningen. For å sikre det nødvendige
varige feste vennligst anvend de dertil egnede forankringspunkter.
Tekniske data
Strømforsyning:
Arbeidsmiljø:

4 batterier type LR 6 / AA / 1,5 V (Alkaline)
20 % - 90 % relativ luftfuktighet
- ikke kondenserende

