Værdiskab brugermanual
OPBEVAR IKKE
DE FYSISKE OVERSTYRINGS

ADVARSEL

NØGLER INDENI
VÆRDISKABET

1. Åbning af værdiskab for første gang
• Fjern det lille plastikdæksel på frontpanelet.
• Sæt nøglen i låsen og drej den mod urets retning, samtidig
med at du drejer grebet med urets retning og åbner døren.
2. Installation af batterierne
• Værdiskabet kræver 4 stk. AA (1,5V/ R06) batterier.
Medfølger i pakken.

VIGTIGT

Hvis der indtastes en forkert kode, vil der lyde et bip, displayet vil
vise 'ERROR', og værdiskabet vil ikke kunne åbnes. Hvis den forkerte
kombination af cifre bruges 4 gange i træk viser displayet 'ERROR',
og der vil lyde en summen i ca. 3 minutter. Den korrekte kode kan
ikke indtastes før de 3 minutter er gået. Overstyringsnøglen kan
midlertidigt bruges til at åbne døren til værdiskabet i løbet af de 3
minutter. Hvis overstyringsnøglen bruges til at åbne værdiskabet,
kan summen stoppes ved at trykke på den røde knap.

• Fjern batteridækslet, installer batterierne i batterirummet
og sørg for, at de er tilpasset den korekte, tilsvarende pol.

4. Åbning af værdiskabet

• Displayet scanner automatisk det elektroniske låsesystems
status, og hvis skabet er godkendt, viser displayet 'GOOD'.

• For at åbne værdiskabet skal du trykke på 'START'.
Displayet på panelet vil vise '- - - - -'.

3. Programmering af koder

• Indtast enten brugerkoden eller masterkoden og bekræft ved
at trykke på 'START'.

BEMÆRK: Værdiskabet kan programmeres med to sæt koder. Så
snart du har åbnet værdiskabet og installeret batterierne, skal du
programmere to sæt nye koder for at udskifte de
fabriksindstillede koder.
Programmering af brugerkoder
• Når døren er åben, skal du fjerne dækslet, (placeret på siden af
døren, nær hængslet), trykke på den røde knap, hvorefter displayet
vil vise ‘SET CODE’.
• Indtast 3 til 8 cifre, som du ønsker at anvende som din nye
brugerkode. Bekræft koden ved at trykke på 'START'.
• Der vil lyde et bip, hvorefter displayet vil vise 'IN' og din nye
brugerkode. Dette betyder, at din nye brugerkode er bekræftet.

• Der vil lyde et bip, og displayet vil vise 'OPEN'.
Åben værdiskabet med grebet inden for ca. 4 sekunder.
5. Advarsel om udskiftning af batterier
• For at teste batterierne trykkes på 'START'. Er
batterierne lave, vil displayet vise 'LO-BAE', og
batteriene skal udskiftes.
6. Overstyring for at åbne værdiskabet
• Værdiskabet har et manuelt overstyringssystem, der styres af de
medfølgende nøgler.
• Fjern dækslet på frontpanelet for at bruge nøglen.
• Drej nøglen mod urets retning, drej derefter grebet med urets
retning og åben døren til værdiskabet.
7. Installering af værdiskabet

Programmering af masterkoden
• Tryk på den røde knap og derefter på 'START'. Displayet viser 'OLD
CODE'.
• Indtast masterkoden (fabriksindstillet kode: 8,8,8,8), og tryk på
'START'. Displayet vil vise 'SET'.
• Indtast 3 til 8 cifre, som du ønsker at anvende som din nye
masterkode. Bekræft koden ved at trykke på 'START'. Displayet vil
vise 'RE-INPUT'.
• Indtast din nye masterkode igen, og bekræft ved at trykke på 'START'.
Der vil lyde et bip, hvorefter displayet vil vise 'IN' og din nye
masterkode. Dette betyder, at din nye masterkode er bekræftet.

• For at mindske risikoen for tyveri af værdiskabet, skal det fastgøres til
gulvet, væggen eller et skab. Der er to eller fire forborede huller (dia. 8
mm) i både bunden og på bagsiden af værdiskabet. Dermed er det
muligt at fastgøre værdiskabet med de medfølgende bolte.
8. Indtastning af hemmelig kode
• Hvis du ikke ønsker, at kodens cifre skal vises på displayet, når
værdiskabet åbnes, trykkes der to gange på 'START' før koden
indtastes. Andre trin vil forblive de samme.

Issue 2

! SØRG FOR, AT DÆKSLET ER PLACERET OVER DEN RØDE KNAP

Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald. Anvend venligt de rette faciliteter til elektriske
produkter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for
rådgivning om genbrug.
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