Bruksanvisning till

Brandskåp HN 9084
Täckt lås

LCD display Knappsats

Röd knapp

Ingång för anslutning av extern batteribox
Handtag (öppna)Knapp för inställning av kod “*” Start-knapp “#” Batteribox
Före brandskåpet tas i bruk för första gången, bör ni undersöka så att systemet för nödtillfällen fungerar. Prova att
öppna dörren enligt nedan.
1. System för nödtillfällen
Om du glömmer din kod, kan du använda systemet för nödtillfällen för att öppna brandskåpet. Ta bort
lås skyddet för det täckta låset, sätt nyckeln i låset och vrid nyckeln moturs, tills skåpet är öppet.
Om batterierna är slut, kan en extern batteribox anslutas för att öppna brandskåpet.
2. Isättning av batteri
Hitta batteriboxen på innersidan av boxens dörr. Sätt i 4 x AA batterier i boxen.
3. Återställning av fabriksinställningar
Öppna dörren och tryck på den röda knappen på dörrens insida. Detta kommer att återställa de två
förprogrammerade koderna ”1234” och ”123456”.
4. Så här ställer du in koderna
Systemet ger möjlighet att ställa in 2 personliga koder.
När dörren är öppen, tryck på knappen “#” för att börja. LCD displayen visar ”--------”. Den förprogrammerade
koden 1234 knappas in. Tryck sedan på “#” igen för att bekräfta. Det kommer att stå “OPEN” i LCD displayen.
Tryck omgående på knappen “*”. LCD displayen visar ”--------”. Knappa nu in den önskade koden på 3 till 8 siffror.
Tryck sedan på “#” för att bekräfta. LCD displayen visar ”--------”, upprepa den valda koden och bekräfta med att
trycka på “#”. LCD displayen visar “IN”. Koden är nu aktiv.

Den andra koden (123456) ställs in på samma sätt.
Av säkerhetsmässiga skäl, råder vi er att ändra de båda förprogrammerade koderna.
5. Så här öppnas brandboxen
Tryck på knappen “#” för att börja. LCD displayen visar ”--------”. Knappa in koden (de 2 förprogrammerade
koderna är: 1234 och 123456). Tryck på “#” för att bekräfta. Då kommer det att stå “OPEN” (ÖPPEN) i LCD
displayen. Vrid handtaget moturs för att öppna boxen (inom 5 sekunder).
6. Så här låser du brandboxen
Stäng dörren och vrid handtaget medurs, så låser sig brandskåpet automatiskt.
7. Låg batterinivå
Tryck på start-knappen “#”, om LCD displayen visar “LO-BAT” (låg batterinivå). Byt sedan batterierna.

Enligt WEEE-direktiven, får denna produkt inte kastas tillsammans med hushållssopor. Den skall
lämnas på en återvinningsstation. På detta sätt är du med och skyddar miljön.
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