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1. Åpne for første gang
Sett inn 4 stk AA (1,5V) batterier. Batterideksel skyves mot høyre. Du vil høre flere toner og en liten melodi og GOOD i
displayet når låsen er klar til bruk. Trykk fabrikkoden som er #1234# eller masterkoden som er #123456# for å åpne
safen. Displayet blir blått og viser ”OPEN”. Du har nå 5 sekunder på å åpne safedøren med håndtaket før safen låser seg
automatisk.

2. Sette inn batterier
Batterikassen er lokalisert på høyre side. Batterideksel skyves mot høyre og sett så inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier.
Du vil høre flere toner og en liten melodi og GOOD i displayet når låsen er klar til bruk. Batterier medfølger ikke.

3. Sette dato og klokkeslett
Trykk *. Tast inn fortløpende år(00-99), måned(1-12), dato(01-31), ukedag (1-7),time(00-23 og min.(00-59

4. Legge inn ny kode
Det er satt en standard kode #1234# og en masterkode #123456# fra fabrikk. Disse kodene bør byttes.
Skapet SKAL ALLTID være åpent når koder endres.
Åpne skapet ved å trykke #1234# og åpne døren med håndtaket
Forandre koden: Trykk # gammel kode # ( fabrikk koden 1234 )
Trykk * (når det står OPEN og lyser blått) , trykk ny kode 1-8 siffer avslutt med #, Displayet viser IN og ny kode er nå satt.
Test den nye koden umiddelbart med døren åpen.
Forandre masterkoden: Trykk # masterkoden ( fabrikk 123456)
Trykk * (når det står OPEN og lyser blått) , trykk ny kode 1-8 siffer avslutt med #, Displayet viser IN og ny masterkode er
nå satt. Test den nye koden umiddelbart med døren åpen.

5. Bruke skapet
For å åpne skapet trykk # kode #. Åpne døren vha. håndtaket innen 5 sekunder.
Skapet låser seg automatisk når døren lukkes igjen

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 ALERT ON. Skrus automatisk av når riktig kode blir slått.

7. Varsling om batteribytte
Ved åpning med kode vil LO-BATT melding vises i displayet. Bytt batterier umiddelbart. Ved for svake batterier vil ikke
kodelåsen åpne seg og batterier må skiftes. Koden vil ikke slettes ved batteribytte, men dato og klokkeslett må settes på
nytt.

8. Nødnøkkel
Det følger med en nødnøkkel som kan benyttes for å åpne skapet hvis kode er glemt eller noe er galt. Møkkelhullet finner
du bak batteriene.
NB! IKKE OPPBEVAR NØDNØKKELEN INNI SKAPET

