24 UUR BESCHERMING…ELKE DAG
Gefeliciteerd met uw PROTECTOR EL-1 anti-diefstal safe met
elektronisch tiptoets slot
HANDLEIDING
Lees de handleiding eerst aandachtig door, voordat
u de safe gaat gebruiken.
Let op: Bewaar nooit de noodsleutels in de kluis!
OPENEN VAN DE SAFE
Om de safe de eerste keer te openen moet u 1, 5, 9
en B intoetsen. Tijdens het intoetsen licht het
bovenste lampje op het toetsenbord op. Na de B zal
het groene lampje gaan branden Vervolgens kan de
draaiknop rechtsom gedraaid worden. U kunt nu de
safe openen.
SLUITEN VAN DE SAFE
Druk de deur goed dicht en draai de draaiknop naar
links. De deur zal zich automatisch sluiten.
PROGRAMMEREN VAN DE
PERSOONLIJKE CODE
1. Druk op de rode knop die zich aan de
binnenkant van de deur, dichtbij de schanieren
bevindt. Bij het weer loslaten zult u twee maal
pieptoon horen en het gele lampje gaat branden
2. Kies een persoonlijke code van minimaal 3 en
maximaal 8 cijfers. Toets deze in op het
toetsenbord aan de voorkant en bevestig deze
code door de letter B in te toetsen. Schrijf uw
persoonlijke code voor uzelf op!
3. Controleer nu enkele malen met de deur open
of de code correct is ingevoerd door het
intoetsen van de cijfers die u heeft
geselecteerd, gevolgd door de letter B. Als u de
juiste code ingetoetst heeft, zal eerst het gele
lampje en daarna het groene lampje gaan
branden. Daarna kunt u de draaiknop naar
rechts omdraaien en gaan de schoten naar
binnen.(Bij een gesloten kluis zou de deur nu
geopend kunnen worden).
4. Als het bovenstaande probleemloos
functioneert, kunt u de deur sluiten en de
draaiknop naar links draaien na ca.5 seconden

5.
6.

7.

zal het elektronische sluitmechanisme op slot
gaan.
Om de safe te openen handelt u zoals in punt 3
is aangegeven.
Indien u, of een ongewenst persoon, de
verkeerde code intoetst, dan gaat de deur niet
open.
Als u de verkeerde code ingetoetst heeft, dient
u 20 seconden te wachten voordat u weer kunt
proberen de safe te openen. Zou er vervolgens
weer een verkeerde code ingetoetst worden,
dan blokkeert de safe ruim 5 minuten. Het
intoetsen van nog een foutieve code zal het
systeem een uur blokkeren. (Zie ook
“mastersleutel” instructies.).
Na het intoetsen van de juiste persoonlijke
code heeft u ongeveer 5 seconden om met de
deur te openen voordat het slot zich weer
automatisch sluit. Zou het sluitmechanisme
weer op slot gaan, dan dient u uw persoonlijk
code weer in te toetsen.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN
Ga daarbij als volgt te werk, open de kluis, neem de
batterijhouder deksel af die zich op de achterkant
voor de deur bevindt, plaats 4 stuks 1,5V AA SIZE
ALKALINE batterijen in de houder. Sluit de
batterijhouder deksel.

WAARSCHUWING TER VERVANGING VAN
DE BATTERIJEN
Als de batterijen zwakker worden, dan zal het rode
lampje (in het midden) u direct waarschuwen. Om
de batterijen te testen, voert u uw code in om de
deur te openen. Wanneer de batterijen bijna op zijn,
gaat het rode lampje branden. Als dat niet gebeurt,
is er niets aan de hand. Als het elektronisch signaal
(het knipperen van het rode lampje) u vertelt dat de
batterijen aan vervanging toe zijn, dan heeft u nog
ongeveer 1 maand de tijd om de batterijen te
vervangen, maar neem geen risico.
MASTERSLEUTEL
Voor uw eigen gemak is uw PROTECTOR EL-1
voorzien van een mechanisch mastersleutel
systeem. Zou u uw persoonlijke code vergeten zijn,
verwijder dan de smalle middelste plaatje van het
slot. Hier achter vindt u een sleutelslot. De sleutel
die bij uw safe geleverd is past in dit sleutelslot.
Draai de sleutel om naar links (tegen de klok in).
Draai de draaiknop om naar rechts, op deze manier
kunt u uw safe altijd mechanisch openen.

