Instruksjonsmanual Bjørke Depo Cash 1 E deponeringsskap

ADVARSEL: IKKE LEGG MEDFØLGENDE NØKLER INNI SAFEN

1. Hurtigguide
a.
b.
c.
d.

Sett inn 9-volts batteriet
Trykk fabrikkoden(masterkoden) 1-2-3-4-5-6-7-8-#
Vri over håndtaket før den grønne lampen slukkes
For å låse safen, lukk døren og vri håndtaket tilbake til lukket posisjon

**Hvis din kode er korrekt ett grønt lys vil lyse for ca 5 sekunder og du vil høre ett ”klikk”
**Hvis din kode er feil ett rødt lys vil lyse etterfulgt av 5 ”pip”
NB: Trykk fast og bruk kun fingertuppene for å trykke på tastene. IKKE bruk negler , penn etc., da
dette vil skade tastene.

2. Basis funksjoner
a. Kan programmeres med 6 brukerkoder: Master, Bruker 1, Bruker 2, Bruker 3, Bruker 4 og
Bruker 5.
NB! Unngå forvirring – Noter hvilken kode som tilhører hvilken bruker
b. Etter 4 inntastinger av feil kode vil tastaturet låse seg i 5 min og ikke reagere på inntasting.
c. Programmerbar tidsforsinkelse fra 1 til 59 min.
d. Mulighet for ”2-bruker” modus, dvs. at 2 ulike brukerkoder må tastes inn for å åpne skapet.
e. Fabrikkinnstilt masterkode er 1-2-3-4-5-6-7-8.
NB! Masterkoden bør oppbevares hos ansvarlig person og aldri mistes. Den behøves ved
opprettelse/sletting av brukere, endring av 1 eller 2-bruker modus og tidsforsinkelse.

3. Åpne safen
1-bruker modus(Standard oppsett)
a. Trykk kode og avslutt med #(grønt lys i 5 sekunder)
b. Vri håndtaket mot venstre før den grønne lampen slukkes.
Eksempel: 1-2-3-4-5-6-7-8-#
Feil kode gir rødt lys og 5 ”pip”

2-bruker modus(Se avsnitt 8)
a. Trykk den første koden og avslutt med #(2 ”pip”)
b. Trykk den andre koden og avslutt med #(grønt lys i 5 sekunder)
c. Vri håndtaket mot venstre før den grønne lampen slukkes.
Eksempel: 1-2-3-4-5-6-7-8-# (pip, pip) 8-7-6-5-4-3-2-1-#
Feil kode gir rødt lys og 5 ”pip”

4. Endre Masterkode (3-8 siffer)
NB! Ha alltid døren åpen med boltene ute(låst i åpen posisjon) når masterkode endres.
Test koden flere ganger før døren lukkes.
a. Trykk *-*(2 ”pip”)
b. Trykk 8-8-8-# (2 ”pip”)
c. Trykk eksisterende Masterkode-# (2 ”pip”)
d. Trykk ny Masterkode-# (2 ”pip”)
e. Gjenta ny Masterkode-# (Grønt lys i 3 sekunder)
Eksempel: *-*(pip,pip)-8-8-8-#(pip,pip)-1-2-3-4-5-6-7-8-# (pip,pip)-8-7-6-5-4-3-2-1-#(pip,pip)8-7-6-5-4-3-2-1-#(grønt lys)
Ved feil i kodeendring piper låsen 5 ganger (gammel kode gjelder da fortsatt). Gjenta stegene
ovenfor.

5. Aktivere brukerkoder (3-8 siffer)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Trykk *-*(2 ”pip”)
Trykk 3-3-3-# (2 ”pip”)
Trykk eksisterende Masterkode-# (2 ”pip”)
Trykk brukernr-# (brukernr. er 1,2,3,4 eller 5)
Trykk brukerkode-# (2 ”pip”)
Gjenta brukerkode-# (Grønt lys i 3 sekunder)
Eksempel : *-*(pip,pip)-3-3-3-#(pip,pip)-1-2-3-4-5-6-7-8-# (pip,pip)1-#-1-2-3-4-#(pip,pip)-1-23-4-#(grønt lys). Dette aktiverer bruker 1 med kode 1-2-3-4.
Ved feil i kodeaktivering piper låsen 5. Gjenta stegene ovenfor.

6. Endre brukerkoder (3-8 siffer)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Trykk *-*(2 ”pip”)
Trykk 4-4-4-# (2 ”pip”)
Trykk eksisterende Brukerkode-# (2 ”pip”)
Trykk brukernr-# (brukernr. er 1,2,3,4 eller 5)
Trykk ny Brukerkode-# (2 ”pip”)
Gjenta ny Brukerkode-# (Grønt lys i 3 sekunder)
Eksempel : *-*(pip,pip)-4-4-4-#(pip,pip)-1-2-3-4-# (pip,pip) 1-#-5-6-7-8-#(pip,pip) 5-6-7-8#(grønt lys). Dette endrer Bruker 1 sin kode fra 1-2-3-4 til 5-6-7-8
Ved feil i kodeendring piper låsen 5. Gjenta stegene ovenfor.

7. Slette brukerkoder
a.
b.
c.
d.
e.

Trykk *-*(2 ”pip”)
Trykk 6-6-6-# (2 ”pip”)
Trykk eksisterende Masterkode-# (2 ”pip”)
Trykk brukernr-# (2 pip)(brukernr. er 1,2,3,4 eller 5)
Gjenta brukernr-# (Grønt lys i 3 sekunder)
Eksempel : *-*(pip,pip)-6-6-6-#(pip,pip)-1-2-3-4-5-6-7-8-# (pip,pip) 1-#(pip,pip) -1-#(grønt
lys). Dette sletter Bruker 1
Ved feil i kodesletting piper låsen 5. Gjenta stegene ovenfor.

8. Sette 1-Bruker og 2-Bruker modus
1-Bruker modus (Standard oppsett)-Kun 1 kode trengs for åpning
a.
b.
c.
d.

Trykk *-*(2 ”pip”)
Trykk 1-5-8-# (2 ”pip”)
Trykk eksisterende Masterkode-# (2 ”pip”)
Trykk 1-# (Grønt lys i 3 sekunder)
Eksempel : *-*(pip,pip)-1-5-8-#(pip,pip)-1-2-3-4-5-6-7-8-# (pip,pip) -1-#(grønt lys).
Dette setter låsen i 1-Bruker modus.
Ved feil i modusendring piper låsen 5. Gjenta stegene ovenfor.

2-Bruker modus - 2 ulike koder trengs for åpning
a.
b.
c.
d.

Trykk *-*(2 ”pip”)
Trykk 1-5-8-# (2 ”pip”)
Trykk eksisterende Masterkode-# (2 ”pip”)
Trykk 2-# (Grønt lys i 3 sekunder)
Eksempel : *-*(pip,pip)-1-5-8-#(pip,pip)-1-2-3-4-5-6-7-8-# (pip,pip) -2-#(grønt lys).
Dette setter låsen i 2-Bruker modus.
Ved feil i modusendring piper låsen 5. Gjenta stegene ovenfor.

9. Konfigurere og bruke tidsforsinkelse (1-59 minutter)
a.
b.
c.
d.

Trykk *-*(2 ”pip”)
Trykk 1-5-9-# (2 ”pip”)
Trykk eksisterende Masterkode-# (2 ”pip”)
Trykk Tidforsinkelse(01-59)-# (Grønt lys i 3 sekunder)
01=1 minutt tidsforsinkelse 59= 59 minutters tidsforsinkelse
00= Dette vil skru av tidsforsinkelsen
Eksempel : *-*(pip,pip)-1-5-9-#(pip,pip)-1-2-3-4-5-6-7-8-# (pip,pip) -03-#(grønt lys).
Dette vil sette en tidsforsinkelse på 3 minutter.
Ved feil i modusendring piper låsen 5. Gjenta stegene ovenfor
**Ved bruk av masterkode for åpning vil satt tidsforsinkelse ikke aktiveres.

Hvordan åpne med tidsforsinkelse
a. Trykk inn en gyldig brukerkode(ikke masterkoden)
b. Når koden er trykket inn aktiveres tidsforsinkelsen og ingen tastetrykk vil aksepteres.
c. De siste 30 sekundene i tidforsinkelsesperioden vil låsen pipe konstant og det grønne lyset
blinker
d. Når låsen slutter å pipe vil den åpne seg for 5 sekunder.
e. Vri håndtaket for å åpne innen de 5 sekundene har gått.

10.

Lavt batteri varsel(På tide å bytte batteriet)

Nivå 1: Når koden tastes vil både grønt og rødt lys lyse i ca 5 sekunder. Og låsen piper 10 ganger.
Safen vil kanskje ikke åpne seg. Bytt batteri
Nivå 2: Når koden tastes vil det grønne lyset komme på i 1 sekund. Safen vil ikke åpne seg. Bytt
batteri.
Nivå 3: Ingen respons fra tastatur eller lys. Bytt batteri

11.

Bytte batteriet

a. Lokaliser batteridekselet på undersiden av låsen og fjern dekselet ved å dra i tappen.
b. Fjern batteriet forsiktig ut av låsen og hold på batterikobling når du fjerner batteriet slik at
ikke ledninger og kobling ødelegges.
c. Koble på nytt batteri og sett det forsiktig inn uten å tvinge det på plass.
d. Alle koder og innstillinger beholdes etter batteribytte.

12.

Bruk av Nødnøkkel for å åpne safen
Nøkkelhullet for nødnøkkelen er skjult bak tastaturet. Gjør følgende:
Fjern batteriet
Fjern det lille dekselet på toppen av låsen
Legg dekselet til side med fronten ned slik at det ikke klistrer seg fast
på noe annet og ikke mist dekselet
Se Figur A

Fjern skruen under dekselet
Se Figur B

La tastaturet henge forsiktig med ledningene fortsatt tilkoblet.
Se figur C

Lokaliser nøkkelhullet på innsiden av låsen.Se Figur E
Sett nøkkelen inn i nøkkelhullet med den lengste skjærsiden opp. Se
Figur D

Sørg for at nøkkelen går helt inn. Se Figur E

Når nøkkelen er på plass vri mot venstre til klokkeposisjon 8.
Safen kan nå åpnes. Se figur F
Evt. problemer kan nå fikses.

For å fjerne nøkkelen igjen må håndtaket vris til lukket posisjon(Boltene ute)
Sett på tastaturet igjen.(Bunnen først) og vær forsiktig med ledningene. Skru inn skruen på toppen
igjen , sett på lille dekselet og sett i batteriet igjen.

