Gebruiksaanwijzing SUN serie

1. Openen van de deur
Stap 1: druk op “START” op het toetsenbord. Op het LCD scherm verschijnt “------“
Stap 2: toets een van de twee fabriekscodes in: “1 2 3 4 5 6” of “5 6 7 8 9 0”. Het scherm zegt nu
“OPEN”, een groen lampje licht op, met tegelijkertijd een pieptoon van het toetsenbord
Stap 3: Draai de hendel met de klok mee voor het woord “OPEN” weer van het display verdwijnt
(Als uw kluis een sleutelslot heeft, draai dan eerst de sleutel om voor u de hendel/knop
omdraait)
Attentie: als u een foutieve code heeft ingetoetst verschijnt “ERROR” op het scherm, klinkt een
pieptoon en het rode lampje licht op. Toets dan opnieuw de (juiste) code in.
2. Programmeren van de codes
Het slot kan geprogrammeerd worden met twee persoonlijke codes. Voor ingebruikname van de
kluis dient u de fabriekscodes (123456 en 567890) te vervangen door uw eigen codes.
Attentie: doe uw kluis niet dicht voor u de nieuwe codes hebt geprogrammeerd, en eerst met
geopende deur hebt geprobeerd.
De programmering (code 1)
Stap 1: zoek de rode of witte memory knop aan de binnenzijde van de deur
Stap 2: druk op “START” op het toetsenbord. Op het LCD scherm verschijnt “------“
Stap 3: toets uw eigen 6-cijferige code in (bv. 1 3 5 7 9 0) (wacht niet te lang, anders weer vanaf stap
1 beginnen)
Stap 4: toets de memory knop aan de binnenzijde van de deur in, en verzeker u ervan dat op het
scherm “IN” verschijnt. Tegelijkertijd hoort u een pieptoon van het toetsenbord
Stap 5: probeer de nieuwe code met geopende deur. Als de nieuwe code niet functioneert, herhaal
dan bovenstaande stappen
De programmering (code 2)
Stap 1: open de deur en toets de rode of witte memory knop aan de binnenzijde van de deur in. Op
het LCD scherm verschijnt knipperend “------“
Stap 2: druk op “START” op het toetsenbord. Voer uw eigen 6-cijferige code in (bv. 2 4 6 8 0 2)
(wacht niet te lang, anders weer vanaf stap 1 beginnen)
Stap 3: verzeker u ervan dat op het scherm “IN” verschijnt. Tegelijkertijd hoort u een pieptoon van
het toetsenbord
Stap 4: probeer de nieuwe code met geopende deur. Als de nieuwe code niet functioneert, herhaal
dan bovenstaande stappen
Tip 1:

als u slechts één code wenst te gebruiken, voer dan 2 x dezelfde nieuwe code in. Doe dit wel
volgens bovenstaande instructies van 1e en 2e code

Tip 2: als u bij het openen van uw kluis uw code wilt verbergen, toets dan 2 x “START” en
vervolgens uw code. Op het LCD scherm verschijnt “------“

3. Plaatsen/verwisselen van de batterijen
- Draai het toetsenbord een kwartslag naar links. Aan de binnenzijde van het toetsenbord
bevindt zich het batterijcompartiment. Wees voorzichtig dat u de kabels niet kapot trekt
- Plaats de 4 alkaline batterijen in de houder. Verzeker u ervan dat de + en – zijde van de
batterijen juist geplaatst zijn
- Als de batterijen juiste geplaatst zijn, verschijnt op het LCD scherm het woord “GOOD”. De
kluis is nu weer klaar voor gebruik
Als de batterijspanning te laag is, wordt dit op het LCD scherm kenbaar gemaakt met de aanduiding
“LO BAT”. De batterijen dienen direct te worden vervangen.

PROBLEEMOPLOSSING
Op het LCD scherm verschijnt “ERROR” en er klinkt een constante pieptoon gedurende ca. 3 minuten:
Dit is het automatische sluitsysteem van de kast. Er is 5 x achtereen de verkeerde code ingevoerd.
Het systeem schakelt zichzelf voor ca. 3 minuten uit. Probeer na 3 minuten met de juiste de kast te
openen

