Instruksjonsmanual SUN COLOR SAFE
elektronisk kodelås(2017-)
www.bjorkesafe.no

1. Sette inn/bytte batterier
Batteriene er lokalisert bak lokket på høyre side av låsen. Skyv lokket mot høyre og batteriholder kommer til syne.
Sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier. Medfølgende batterier er kun testbatterier og bør skiftes.

2. Åpne for første gang
Sett inn batterier som beskrevet i pkt. 1 .
Koden på denne safen er programmert fra fabrikken med følgende koder:
1-2-3-4-5-6 som kode 1 og 5-6-7-8-9-0 som kode 2
Trykk START + 1-2-3-4-5-6 eller trykk START + 5-6-7-8-9-0 for å åpne.
Når ovenstående 6 siffer trykkes inn, lyser en grønn lampe og displayet viser OPEN.
Under tiden den grønne lampen lyser (ca 4 sekunder) kan du åpne skapet ved å vri om håndtaket mot høyre.

3. Legge inn ny kode
NB! Ha alltid døren åpen med boltene ute ved endring av kode
Forandring av kode 1:
Trykk på minneknappen på innsiden av døren. Code og deretter Usr vises i displayet
Trykk 1 + START (innen 7 sekunder) + 6 nye sifre. Again vise i displayet. Bekreft ny kode ved å taste
koden en gang til.
Forandring av kode 2:
Trykk på minneknappen på innsiden av døren. Code og deretter Usr vises i displayet
Trykk 2 + START (innen 7 sekunder) + 6 nye sifre. Again vise i displayet. Bekreft ny kode ved å taste
koden en gang til.
Prøv den nye koden ved å trykke START + ny kode.

4. Bruke skapet
ÅPNE SKAPET: For å åpne skapet trykk START + kode. Grønn lampe lyser og displayet viser OPEN. Skapet
kan åpnes ved å vri om håndtaket mot høyre .
NB! Trykkes feil kode 5 ganger, kommer en alarm på i tre minutter.
LÅSE SKAPET: Skapet låser seg automatisk når håndtaket vris til venstre posisjon
LÅSE TASTATURET: Du kan låse tastaturet ved å holde START knappen inne i mer enn 3 sek til Act melding
kommer opp i displayet. Alle tastetrykk vil da kun gi ACT i displayet samt grønt og rødt lys. For å deaktivere hold
START knappen inne i mer en 3 sek til DeAct melding kommer opp i displayet.
SKRU AV LYD: Hold minneknappen på innsiden av døren inne i 3 sek. BEEP og On-OFF kommer opp i
displayet. Trykk 0 + START for lyd på. Trykk 1 + START for lyd av.

5. Varsling om batteribytte
Skal varsle om svake batterier med Lo-bat melding i displayet, men får man ikke åpnet skapet med korrekt kode
bytt alltid batteriene før du prøver noe annet.
Ved svake batterier vil ikke kodelåsen åpne seg og batterier må skiftes. Koden vil ikke slettes ved batteribytte.

