
Gebruiksaanwijzing: BRAAKWERENDE KLUIZEN

De kluis werkt met een numerieke code van zes cijfers of een woord met 6 letters.

Een tweede code kan worden toegevoegd. Elke toetsaanslag wordt bevestigd met een geluids- en lichtsignaal.

Opening kluis:

Na opening met een geldige code hoort u een dubbel piepsignaal.

Een ongeldige code wordt gevolgd door een lang signaal.

Na 10 seconden zonder opening van de kluisdeur, wordt de reeds begonnen code geannuleerd.

De fabriekscode van de kluis is 1-2-3-4-5-6, ontgrendel de deur en open deze.

Wanneer de deur niet binnen drie seconden wordt geopend wordt de deur automatisch vergrendeld.

Afsluiting kluis:

Deur dicht en draai de hendel volledig naar sluitingspositie.

Het slot is beveiligd. Controleer de sluitingspositie door de hendel terug te draaien.

Manipulatie bescherming:

Na het invoeren van vier opeenvolgende ongeldige codes blokkeert het slot voor 5 minuten.

Gedurende deze periode knippert het licht elke 10 seconden,

het indrukken van elke willekeurige toets veroorzaakt een lang signaal.

Als u na afloop van de blokkering weer twee of meer verkeerde codes invoert,

blokkeert het slot opnieuw voor 5 minuten.

Alle codes moeten veilig worden opgeborgen,

gebruik geen persoonlijke datums (zoals verjaardag, telefoonnummer etc.)

Verander de fabriekscode van de kluis voordat u de kluis in gebruik neemt.

Activeren tweede toegangscode:

Toets 1 en hou deze ingedrukt tot u een dubbel signaal hoort.

Het licht blijft aan tijdens de volgende handelingen.

Voer de hoofdcode in.

Voer de tweede code in en herhaal deze; u hoort een dubbel signaal na elke invoer.

Code veranderen: (met kluisdeur open)

Toets 0 en hou deze ingedrukt tot u een dubbel signaal hoort.

Het licht blijft aan tijdens de volgende handelingen.

Voer de oude code in (dubbel signaal).

Voer de nieuwe code in (dubbel signaal) en herhaal de nieuwe code (dubbel signaal)

In het geval dat er een foutmelding ontstaat, blijft de oude code geldig.

(De tweede toegangscode kan worden veranderd in de hoofdcode.

Met de hoofdcode kan de tweede code worden verwijderd. De hoofdcode kan niet worden verwijderd)

Verwijderen tweede toegangscode:

Toets 3 en hou deze ingedrukt tot u een dubbel signaal hoort.

Het licht blijft aan tijdens de volgende handelingen.

Toets de hoofdcode.

De tweede toegangscode is verwijderd.

Batterij vervangen:

Een serie van signalen geeft aan dat de batterij zwak is en vervangen dient te worden.

Gebruik alleen 9v Alkaline batterijen. Het batterij compartiment bevindt zich onder het toetsenpaneel.
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