Varenr. 13332

Brugervejledning
Tildækket lås

LCD display Tastatur

Rød knap

Indgang til tilslutning af ekstern elektronik

Håndtag (åbne) Knap til at ændre kode “*” Start-knap “#” Batteriboks

Før brandboksen tages i brug første gang, bør det undersøges, at systemet til nødstilfælde fungerer. Prøv
at åbne døren på denne måde.

System til nødstilfælde
Hvis du glemmer din kode, kan du benytte systemet til nødstilfælde for at åbne brandboksen. Fjern
låsedækslet over den tildækkede lås, sæt nøglen i låsen og drej nøglen mod uret, til boksen er åben.
Hvis batterierne er flade, kan en ekstern batteriboks tilsluttes for at åbne brandboksen.

Isætning af batterier
Find batteriboksen på indersiden af brandboksens dør. Isæt 4 stk. AA batterier i batteriboksen.

Gendannelse af fabriksindstillingerne
Åbn døren og tryk på den røde knap på dørens bagside. Dette vil genindstille de to forprogrammerede
koder ”1234” og ”123456”.
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Sådan indstilles koderne
Systemet giver mulighed for at indstille 2 personlige koder.
Når døren er åben, trykkes på knappen “#” for at starte. LCD displayet viser ”--------”. Den
forprogrammerede kode 1234 indtastes. Tryk så på “#” igen for at bekræfte. Der vil så stå “OPEN” i LCD
displayet. Tryk hurtigt på knappen “*”. LCD displayet viser ”--------”. Nu indtastes den ønskede kode på 3 til
8 cifre. Tryk derefter på “#” for at bekræfte. LCD displayet viser så ”--------”, og den indtastede kode
gentages og bekræftes ved tryk på “#”. LCD displayet viser “IN”. Koden er nu aktiv.
Den anden kode (123456) indstilles på samme måde.
Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at ændre begge forprogrammerede koder med det samme.

Åben skabet
Tryk på knappen “#” for at starte. LCD displayet viser ”--------”. Indtast så koden (de 2 forprogrammerede
koder er: 1234 og 123456). Tryk på “#” for at bekræfte. Så vil der stå “OPEN” (ÅBEN) i LCD displayet. Drej
håndtaget til åbning af boksen mod uret indenfor 5 sekunder for at åbne.

Lås skabet
Luk døren og drej håndtaget med uret, så låser brandboksen automatisk.

Lav batteristand
Tryk på start-knappen “#”, hvis LCD displayet viser “LO-BAT” (batteri næsten fladt). Udskift derefter
batterierne.

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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Der tages forbehold for trykfejl

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.
Husk at respektere de lokale regler:
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.

