Instruksjonsmanual for
Technomax electroniske safer
Les denne instruksjonsmanualen nøye før du tar i bruk safen. Utfør alle prosedyrene
med døren åpen først, slik at du blir kjent med hvordan skapet virker før det tas i bruk.

1. EGENSKAPER
•
•
•
•
•
•
•

Høyytelses mikroprosessor
ALKALINE batterier lokalisert innvendig(Følger ikke med)
12 tasters membran tastatur. 10 taster med 0 til 9. 4 dedikerte ledlamper og kontakt for ekstern
nødstrøm (9V batteri) i tilfelle dårlig innvendig batteri.
ON tast for å aktivere tastaturet
ENTER tast for å bekrefte kode
To personlige koder kan settes opp
Kan benytte mellom 6 og 10 tall i koden(ON og ENTER er ikke gyldige i koden)

2. INTRODUKSJON
•
•
•

Alle safene kommer med standardkode 1 1 1 1 1 1
Safene kan settes opp med 2 koder. Anbefales å benytte begge for å unngå å glemme kodene.
Før safen tas i bruk, sjekk at den virker som den skal og les instruksjonsmanualen nøye før å forstå
hvordan den virker. Hver gang en tast trykkes lyser den grønne OK lampen. Ved å trykke på ENTER vil
OK lampen lyse grønt ved korrekt prosedyre. Ved feil prosedyre vil ERROR lampen lyse rødt.

3. OPPSTART
•
•
•
•

Noen modeller har ett ekstra deksel på innsiden av døren som må åpnes før man kommer videre. Løsne
de 2 skruene og åpnes dekselet før du fortsetter.(Lukkes igjen når man er ferdig med oppsettet)
Skru løs dekslet foran batterikassen og sett i batterier av typen som beskrevet på deksel i batterikassen
(Se pic.1). Benytt kun alkaliske batterier.
Fjern den sorte blokkeringsskruen som er tydelig markert med ett gult merke.(Denne skal IKKE skrus
igjen overhodet)
Test standardkoden (1 1 1 1 1 1 ) med døren åpen og boltene ute.
• Trykk ON, trykk koden 1 1 1 1 1 1, trykk ENTER. Grønn lampe(OK) lyser i ca 5 sek. hvis utført
korrekt. Under den tiden lampen lyser grønt vri håndtaket mot høyre for å åpne(Boltene går inn).
• Hvis den røde lampen (ERROR) lyser er det tastet feil kode. Ved 3 forsøk med feil kode vil
tastaturet låse seg i 1 minutt og en røde lampen blinker. Når safen er klar for bruk igjen vil den
grønne lampen(OK) lyse en kort stund.

4. LEGGE INN PERSONLIG KODE
•

•

•
•

Med døren åpen og boltene ute, trykk ON og deretter PROGRAMMING knappen på innsiden av
døren(se pic 1) . Grønn lampe (CODE) lyser i ca 10 sekunder. I løpet av denne tiden tast inn din
personlige kode (6-10 siffer) og avslutt med ENTER. Gjenta din personlige kode og bekreft med
ENTER. Hvis du ikke ønsker å sette en sekundær kode vent noen sekunder så lyder ett flertonesignal
som bekrefter at kode nå er satt.
Hvis du ønsker å programmere en sekundær kode trykk PROGRAMMING knappen innen 3 sekunder
etter at den første koden er bekreftet med ENTER. Tast deretter din sekundære kode(6-10 siffer) og
bekreft med ENTER. Gjenta din personlige kode og bekreft med ENTER. Etter noen sekunder lyder ett
flertonesignal som bekrefter at kode nå er satt.
NB! For å aktivere/endre den sekundære koden må alltid den første koden også programmeres på nytt
TEST ALLTID NY KODE MED DØREN ÅPEN.FØR SAFEN TAS I BRUK IGJEN!

5. TILBAKESTILLE KODER
•

For å tilbakestille kodene trykk på PROGRAMMING knappen på innsiden av døren og hold ON tasten
inn i 5 sekunder. Koden vil da bli satt til standardkode 1 1 1 1 1 1 (sekundærkoden blir slettet)
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6. ÅPNE SKAPET
•

Trykk ON, trykk din personlige kode, trykk ENTER. Grønn lampe(OK) lyser i ca 5 sek. hvis utført
korrekt. Under den tiden lampen lyser grønt vri håndtaket mot høyre for å åpne(Boltene går inn). Ved
feil innstasting vil rød lampe(ERROR) lyse.

7. SIGNAL OM DÅRLIGE BATTERIER
•

Når de interne batteriene begynner å bli dårlige vil den røde BATTERY lampen lyse og gi ett lite signal
når skapet åpnes. Bytt batterier så snart som mulig.

8. NØDÅPNING VED TOMME BATTERIER
•
•
•

Hold ett 9V alkalisk batteri korrekt mot polene på tastaturet(- på den store kontakten og + på den lille
(Pic. 2)
Trykk ON og din personlige kode etterfulgt av ENTER og vri om håndtaket mot høyre for å åpne.
Bytt batterier

9. FOR MODELLER MED NØDNØKKEL
•
•

For å åpne skapet med nødnøkkel, fjern lappen merket E (se pic. 3), sett i nøkkelen og vri om. Skapet
kan da åpnes ved å vri håndtaket mot høyre på vanlig måte.
Vri håndtaket mot venstre slik at boltene kommer ut og ta ut nøkkelen. Løs problemet som forårsaket at
nødnøkkel måtte benyttes før skapet tas i bruk igjen.

VIKTIG!
•
•

Batterier bør skiftes en gang i året
Selv nye batterier kan være defekte eller ha kort levetid, så ved problemer med safen, bytt alltid
batterier først uansett.

