NB! Det medfølger 2 stk masternøkler.Ta godt vare på disse og ikke oppbevar dem i skapet

1. Åpne for første gang
–
–
–
–
–
–
–

Fjern skruen på siden av batteridekselet
Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen til høyre
Sett inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline)
Elektronikken trenger nå ca. 30 sek. for å kjøre opp programmet. Deretter trykker du „Enter-tasten“
Tast inn brukerkoden (fabrikkinnstilling: 168)
Trykk en gang til på „Enter-tasten“
Safen åpnes og kan programmeres.

2. Sette inn/bytte batterier
–
–
–
–

Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier.
Fjern skruen på siden av batteridekselet
Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen til høyre
Sett inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline)

3. Legge inn ny brukerkode
Døren må være åpen og låseboltene inne.
–
–
–

Trykk „Enter“ tasten, „Code“ vises på displayet
Tast inn den nye brukerkoden (3 til maks. 6 siffer)
Trykk en gang til på „Enter“ etterfulgt av „Close“ tasten. Døren lukker automatisk.

4. Legge inn ny masterkode
Døren må være åpen og låseboltene må være ute.
–
–
–
–

Trykk „Enter-tasten“.
Tast inn Masterkoden (fabrikkinnstilling 12345678).
Trykk „Enter-tasten“.
„PASS 1“ vises og det telles opp til 10 sekunder

I løpet av denne tiden må du trykke en gang til på „Enter-tasten“.
– Tast så inn den nye Masterkoden (8 siffer).
– Trykk „Enter-tasten“.
– Tast inn den nye Masterkoden en gang til.
– Til slutt må du trykke på „Enter-tasten“.
Elektronikken har lagret den nye koden, når du ser „Good“ på displayet.

5. Sette tid i displayet
Døren må være åpen og låseboltene ute.
– Trykk „SET“ tasten, timevisningen blinker.
– Trykk så lenge på tasten „H/M“ til ønsket time vises. (Timevisning: A 1 – 12 = kl. 1 – 12, P 1 – 12 = kl. 13 – 24).
– Trykk „SET“ tasten – minuttvisningen blinker.
– Trykk så lenge på tasten „H/M“ til ønsket minutt vises.
– Til slutt trykker du en gang til på „SET“ tasten.

6. Bruke skapet
For å åpne skapet:
– Trykk „Enter-tasten“
– Tast inn brukerkoden
– Trykk en gang til på „Enter“
Døren åpnes automatisk.
Ved feil kode vil du få „CODE-ERROR“ på displayet og hører korte signaltoner. Ved tre gale forsøk sperrer
elektronikken safen i 5 minutter. Etter denne tiden kan safen åpnes med generalkoden eller riktig brukerkode. Hvis
du taster inn et feil siffer, kan du slette denne inntastingen med tasten „Close“.

For å låse skapet: Lukk døren og trykk på „Close“
Obs: Hvis noe blokkerer døren, ser du meldingen „BLOCK“. Safen kan ikke låses. Fjern blokkeringen og prøv på
nytt.

7. Varsling om batteribytte
Hvis batteriene er for svake, vises „Lo Batt“ på displayet. Da må alle 4 batteriene skiftes ut (LR6 / AA / 1.5V /
alkaline) iht. pkt.2

8. Overstyring av kode for å åpne skapet
Hvis du har glemt koden eller av andre årsaker ikke får åpnet skapet med kode, kan masterkoden benyttes.
– Trykk „Enter-tasten“.
– Tast inn generalkoden (fabrikkinnstilling 12345678).
– Trykk en gang til på „Enter-tasten“.
I displayet vises „PASS 1“ og det telles opp til 10 sekunder. Etter utløp av denne tiden vises brukerkoden kort og
døren åpnes automatisk.
Obs: For å lukke safen, må brukerkoden programmeres på nytt.
Den medfølgende masternøkkelen kan også benyttes for å åpne skapet hvis både brukerkode og masterkode er
glemt.
–
–
–
–

Fjern skruen på siden av batteridekselet
Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen til høyre
Fjern batteriene
Putt nøkkelen i nøkkelhullet og vri mot venstre så åpner skapet seg.

Ta godt vare på masternøklene da de IKKE kan gjenskaffes.

9. Hotellversjon
Safen kan settes i hotellmodus. Dette stilles om ved hjelp av generalkoden. Døren må være åpen og låseboltene må
være ute.
– Trykk „Enter-tasten“.
– Tast inn den 8-sifrede generalkoden.
– Trykk en gang til på „Enter“.
– „PASS 1“ vises og det telles opp til 10 sekunder. Innen denne tiden må du trykke på „Enter“.
– Tast inn koden „16805“.
– Bekreft omstillingen med „Enter“ (på displayet vises „SET-05“).
Hvis døren nå blir stående åpen lengre enn 5 minutter, må brukerkoden legges inn på nytt.
Hvis du vil gå tilbake til normalmodusen, går du frem som angitt ovenfor og bruker ved det tilsvarende stedet koden
„16800“. Det vises „SET-00“ på visningen og brukerkoden er nå også ved åpen dør tidsmessig ubegrenset gyldig.

10. Montering av skapet
Skapet bør fastmonteres.

