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1. Åpne for første gang
Sett inn 4 stk AA (1,5V) batterier inn i den medfølgende eksterne batteriboksen og plugg den i kontakten på undersiden av
låsen. Du vil høre flere toner og en liten melodi når låsen er klar til bruk. Sett i nøkkelen i nøkkel låsen på venstre side.
Trykk fabrikkoden som er #1234# eller masterkoden som er #86729888# for å åpne safen. Displayet blir blått og viser
”OPEN”. Du har nå 5 sekunder på å vri om nøkkelen og åpne safedøren med håndtaket før safen låser seg automatisk.
Koble fra den eksterne batterikassen.

2. Sette inn batterier
Batterikassen er lokalisert på innsiden av døren. Ta av batterilokket og sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier, enten 4
stk nye batterier eller de som ble brukt i den eksterne batterikassen ved første gangs åpning.
Medfølgende batterier er kun testbatterier og bør skiftes.

3. Sette dato og klokkeslett
Datoformat er basert på år/måned/dag. For å sette dato trykk *. Trykk 8 for å gå oppover, 0 for å gå nedover. Når riktig
verdi er satt trykk # for å gå til neste felt og gjenta prosedyren til både dato, klokkeslett og ukedag er korrekt satt.

4. Legge inn ny kode
Det er satt en standard kode #1234# og en masterkode #86729888# fra fabrikk. Disse kodene bør byttes.
Skapet SKAL ALLTID være åpent når koder endres.
Åpne skapet ved å trykke #1234# vri om nøkkelen og åpne døren.
Forandre koden: Trykk # gammel kode # ( fabrikk koden 1234 )
Trykk * , trykk ny kode 4-8 siffer avslutt med # , Displayet viser INTO og ny kode er nå satt .
Test den nye koden umiddelbart med døren åpen.
Forandre masterkoden: Trykk # masterkoden # ( fabrikk 86729888)
Trykk * trykk ny masterkode 4-8 siffer avslutt med # , Displayet viser INTO og masterkoden er nå satt.
Test den nye koden umiddelbart med døren åpen.

NB! Ved å trykke inn knappen på baksiden av døren blir kodene nullstilt til fabrikkodene

5. Bruke skapet
For å åpne skapet trykk # kode #, sett i og vri nøkkelen til høyre for åpen posisjon. Åpne døren vha. håndtaket innen 5
sekunder.
Skapet låser seg automatisk når døren lukkes igjen. Ønsker du også å låse med nøkkelen vri nøkkelen mot venstre og ta den
ut.

6. Alarm
Skapet er utstyrt med alarm som utløses ved angrep på dør. For å skru på alarmen må man trykke på 0 når skapet er låst.
Displayet viser da BELL ON. Skrus automatisk av når riktig kode blir slått.

7. Varsling om batteribytte
Ved svake batterier vil ikke kodelåsen åpne seg og batterier må skiftes. Lås opp skapet ved å enten benytte den eksterne
batterikassen med nye batterier. Koden vil ikke slettes ved batteribytte.

8. Masternøkkel
Det følger også med 2 stk masternøkler som kan benyttes til å overstyre kodelåsen. Nøkkelhullet finner du bak
dekselet på høyre side av låsen. Dekselet åpnes ved å trykke en liten skrutrekker inn i hullet ved siden av
koblingen til den eksterne batterikassen på undersiden av låsen.

