24 UUR BESCHERMING .. ELKE DAG
Gefeliciteerd met uw Protector Keysafe!
HANDLEIDING
Lees de handleiding eerst aandachtig door,
voordat u de safe gaat gebruiken.
EERSTE KEER OPENEN VAN DE KLUIS
Verwijder het afdekkapje voor het
noodsleutelslot (stap 1 en stap 2). Draai met
de noodsleutel een kwart slag naar links. Draai
daarna de deurhendel een kwart slag naar
rechts (stap 3).De batterijen liggen in de kluis,
doe deze in de batterijhouder aan binnenzijde
van de deur

stap 1

stap 2

5. De standaard fabriekscode is : 159 (#)

PROGRAMMEREN/WIJZIGEN VAN UW
PERSOONLIJKE CODE
Druk de rode knop (set schakelaar) in (deze
bevindt zich aan de achterkant van de
kluisdeur, bij de scharnieren), een geel lampje
betekent persoonlijke code instellen en voer
de nieuwe code in (minimaal 3 en maximaal 8
cijfers). Bevestig deze code door de “#” of “*”
in te toetsen. Buzzer zal twee keer piepen, het
gele lampje wordt gedoofd, dit betekent dat
uw persoonlijke code goed ingesteld is. (test
het programmeren van de code altijd met de
deur open)
OPENEN EN SLUITEN VAN DE KLUISDEUR
1. Toets uw persoonlijke code in en
bevestig met “#” of “*”. De buzzer zal
twee keer piepen en het groene
lampje gaat branden. Daarna kunt u
de draaiknop naar rechts omdraaien
en gaan de schoten naar binnen.
2. Als een verkeerde code ingetoetst
wordt, piept de buzzer meerdere
keren.
3. Als u tot drie keer toe de verkeerde
code intoetst, zal het systeem zich 20
seconden blokkeren. Na 20 seconden
zal het systeem weer volledig werken.

stap 3
OPENEN VAN DE SAFE
1. Elke keer als een toets wordt
ingevoerd, zal er een lampje branden.
2. Wanneer de volgende toets niet
binnen 20 seconden wordt ingevoerd,
valt het systeem in slaapstand.
3. Wanneer het systeem in slaap stand is
worden alle operaties beëindigd,
indien u opnieuw op een knop drukt,
zal het systeem weer in werkende
toestand komen.
4. De functie van de toets '*' is hetzelfde
als de toets "#", voor bevestiging.

NOODSLEUTEL
Bewaar de noodsleutel altijd op een veilige
plaats buiten de kluis.
MELDING VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN
Als de batterijen zwakker worden zal het rode
lampje samen met het groene lampje
branden. U moet dan de batterijen vervangen.
Als u de batterijen langer dan 24 uur uit de
kluis heeft, zal de instelcode verloren worden
en uw persoonlijke code veranderen naar het
oorspronkelijke fabrieksnummer.
BATTERIJEN
4AA Alkaline batterijen (1,5V)

MONTAGE SLEUTELLIJSTEN
Bij montage van de sleutellijsten, de uiteinden
iets ombuigen. U kunt de lijsten op de door u
gewenste hoogte in de kast monteren.

VERANKERING
De kluis is voorbereid voor muurverankering
middels 4 verankeringsgaten in de
achterwand. Montagemateriaal is
meegeleverd.

