Handleidingen Sun safes serie
Openen met de fabriekscode
Druk op de “start” knop. Op het scherm zie je nu “……….”
Toets de fabriekscode 1 2 3 4 5 6 in. Op het scherm staat nu “open”
Draai de draaiknop naar rechts voordat het woord “open” verdwijnt
Verander de fabriekscode meteen na ontvangst!

Code wijzigen
Er kunnen 2 persoonlijke codes ingesteld worden
Test de ingestelde codes een paar maal met geopende deur!

Eerste code
Geef de huidige code in en open de deur
Druk 1x op de witte “memory” knop aan de binnenzijde van de deur
Toets 1 voor het instellen van de eerste code en druk op de “start” knop
Geef een nieuwe code van 6 cijfers in, op het scherm Again in
Toets nogmaals deze nieuwe code in, op het scherm staat nu In1
De code is aanvaard

Tweede code
Geef de huidige code in en open de deur
Druk 1x op de witte “memory” knop aan de binnenzijde van de deur
Toets 2 voor het instellen van de tweede code en druk op de “start” knop
Geef een nieuwe code van 6 cijfers in, op het scherm Again in
Toets nogmaals deze nieuwe code in, op het scherm staat nu In2
De code is aanvaard

Verbergen van zichtbare code in de display
“Start” toets 2x indrukken alvorens de code in te toetsen

Vergrendeling van het toetsenbord
Houd de “start” toets voor 3 seconden ingedrukt, tot op het scherm Act staat

Ontgrendelen van het toetsenbord
Houd de “start” toets voor 3 seconden ingedrukt, tot op het scherm dAct staat

Batterijen vervangen: wanneer in display Lo-Bat staat
Schuif het batterijcompartiment open: rechts van het toetsenbord
Bij model 2 en 3 is deze geplaatst met een klepje onder de toetsen
Vervang de baterijen door 4 nieuwe Alkaline batterijen van 1,5V
Gebruik geen oplaadbare batterijen!
Controleer na vervanging of het slot werkt alvorens de deur te sluiten

