BRUGERVEJLEDNING
VÆRDISKAB
MODEL S-30E
38X30X30 CM

 SÅDAN PROGRAMMERER DU 1. KODE
Tryk på den røde knap bag døren. Du hører et kort bip, og den gule LED vil lyse. Den ønskede kode kan
have 3 til 8 tal, og alle tal fra 0 til 9 kan bruges, så trykkes tast ”A” for bekræftelse. (Den gule LED vil
blinke 2 gange og du vil høre 2 korte bip). Nu har du installeret 1. kode.

 SÅDAN ÆNDRER DU 1. KODE
Åbn døren, og herefter kan du ændre 1. kode, når du vil, som ovenfor nævnt i programmereingen.

 SÅDAN PROGRAMMERER DU 2. KODE
Tryk taste”0” 2 gange efter hinanden og tryk på den røde knap bag døren. (Du hører to korte bip, og
den gule LED vil lyse). Indtast 2. kode der kan have 3 til 8 tal, og alle tal fra 0 til 9 kan bruges, tryk så
tast ”B” for bekræftelse. (Den gule LED vil blinke 2 gange, og og du vil høre 2 korte bip). Nu har du
installeret 2. kode, som ikke umiddelbart kan slettes.
Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du programmere din 2. kode og huske den.

 SÅDAN ÅBNER DU VÆRDISKABET
Indtast din kode, tryk tast ”A” / ”B” for bekræftelse (Den grønne LED vil lyse og du vil høre to korte
bip), drej så knappen med uret for at åbne døren.

 SÅDAN ÅBNER DU VÆRDISKABET – VED BRUG AF NØGLE
Når batterierne er helt flade eller brugeren har glemt koden, bør nøglen bruges til at negligere låsen og
åbne døren.
Fjern låsedækslet og isæt nøglen i låsen og drej mod uret, derefter drejes åbningshåndtaget med uret,
og døren kan åbnes.

 SÅDAN SKIFTER DU BATTERIER
Hvis den røde LED lyser, skal batterierne udskiftes. Åbn først døren, batteriboksen sidder på bagsiden
af døren. Når man har trykket på toppen af batteriboksen, markeret med en pil, og fjernet låget, kan
man udskifte batterierne. Der skal anvendes 4 stk. batterier af type AA.
Husk at vende batterierne rigtigt, da elektronikken kan blive beskadiget ved fejlmontering.

 SÅDAN LÅSER DU DØREN
Luk døren og drej håndtaget imod urets retning for at låse værdiskabet.

   HUSK: Opbevar aldrig nøglen i værdiskabet!   
Det anbefales at fastgøre værdiskabet til f.eks. en stabil væg – kun på denne
måde kan skabet betragtes som værende helt sikkert ift. ulykker.
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