Monteringsvejledning
Fastgør værdiskabet sikkert på plads, så det ikke er let at flytte.
Bor huller i væggen til ekspansionsbolte (eller låseskruer), så de passer til de forborede
huller i skabet.
Drej boltene mod uret for at adskille.
Anvend ekspansionsboltene (eller låseskruer) til at fastgøre skabet til væggen.
Sørg for at skabet er sikkert og grundigt monteret og efterspænd derefter alle bolte (eller skruer).
ADVARSEL: Anvend ekspansionsbolte til betonvægge og låseskruer til trævægge.

Intelligent elektronisk værdiskab
(FOR CH-20ER,CH-25ER,CH-30ER,CH-46ER SERIES)

Opbevar venligst ikke nødnøgler i skabet.
Kære kunde:
Tak fordi du valgte dette produkt! Du har taget et vigtigt skridt mod at
organisere og beskytte dine mest værdsatte ejendele. Denne serie af
værdiskabe er professionelt fremstillet og designet til at give
opbevaringssikkerhed. Tag venligst tid til at læse og gøre dig bekendt med
de korrekte betjeningsprocedurer præsenteret på de følgende sider.

Skematisk tegning af værdiskabet

Skematisk tegning af kontrolpanelet

1.Låsebolte
2.Reset-knap
3.Batterirum
4.Kontrolpanel

5.Dæksel til Nødnøgle
6.Grønt lys
7.Rødt lys
8.Gult lys

9.Bekræftelsesknap
10.Strømforsyning: 4xAA batterier

OBS: Det udvendige design, kontrolpanelets udformning eller komponenternes placering på
værdiskabet kan variere fra tegningen, men betjeningen er den samme uanset model.

Åbning af skabet for første gang
Første gang værdiskabet åbnes, skal det åbnes med den tilhørende nødnøgle. Proceduren i
detaljer henviser til ”Åbning af skabet med nødnøglen”.
Fjern dækslet foran nøglehullet til nødnøgle, indsæt nødnøglen og drej nøglen mod uret.
Drej kontrolpanelet med uret for at åbne døren.
OBS: Tag nødnøglen ud og opbevar den et sikkert sted efter åbningen af skabet.

Isætning af batterier
Åben skabsdøren.
Sæt 4 x AA batterier i batterirummet
Under normale omstændigheder lyser både det røde og det grønne lys på samme tid, hvis
batterierne er ved at løbe tør for strøm. I så fald skal der indsættes nye batterier.
OBS: Udskift fire nye batterier ved at indsætte dem som angivet med ”+” og ”-” tegnene.
Hvis skabet står uden strøm i mere end 30 minutter, skal brugerens kode nulstilles.

Automatisk lås
3 kontinuerligt forkerte kodeindtastninger aktiverer advarselsbip i 20 sekunder.
Yderligere 3 kontinuerligt forkerte indtastninger aktiverer advarselsbip i 5 minutter.
OBS: Kontrolpanelet er ikke aktivt så længe skabet bipper. Advarsels bippene kan kun
stoppes ved at åbne skabet med nødnøglen og tage strømmen fra det, ved at fjerne
batterierne.

Indstilling af brugerkode
Åben skabsdøren og tryk på reset-knappen. Start med at indtaste koden når det gule lys
slår til.
Indtast den nye kode (3-8 cifre), og tryk på ”*” eller ”#” knappen for at bekræfte. 2 bip
indikerer en accept og lagring af den nye kode. Koden er hermed skiftet.
Hvis det gule lys blinker og skabet laver 3 bip, betyder det, at kodeskiftet ikke har virket.
Forsøg kodeskiftet igen

Indstilling af masterkode
Åbning af døren
Indtast brugerkoden (3 til 8 cifre). Hvert tryk på kontrolpanelet resulterer I et bip og det gule
lys blinker.
Tryk på ”*” eller ”#” og det grønne lys tænder.
Drej kontrolpanelet med uret og træk ud i døren indenfor 5 sekunder. Døren er nu åben.

OBS: Den forudindstillede brugerkode er ”159”. Indtast venligst brugerkoden igen, hvis det
gule lys blinker 3 gange.

Åben værdiskabet, indtast “0” to gange og tryk på reset-knappen. Start indstillingen af koden
når det gule lys tænder.
Indtast masterkoden (3-8 cifre) og tryk på ”*” eller ”#” knappen for at bekræfte. Indtastningen
bekræftes af 2 bip og det gule lys blinker to gange. Masterkoden er hermed skiftet.
Hvis det gule lys blinker tre gange, betydet det, at den nye kode er ugyldig og proceduren
skal gentages.

Åbning af skabet med nødnøglen
Første gang skabet åbnes, ved elektroniske fejl eller hvis koden til skabet glemmes kan skabet
åbnes med nødnøglen.
Fjern dækslet foran nøglehullet til nødnøglen væk, indsæt nødnøglen og drej nøglen mod uret.
Drej knappen (Hoved nøgle) med uret for at åbne døren.

Lukning af døren
Luk skabsdøren og drej kontrolpanelet mod uret for at låse døren.

