GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTRONISCHE
BRANDKAST MET DUBBELE CODE
Men raad ten zeerste aan om deze handleiding aandachtig te lezen voordat men de brandkast in
gebruik neemt. Men raad ook aan om de test procedure uit te voeren met de deur open.
1. EIGENSCHAPPEN
Microprocessor met hoge prestaties.
Interne voeding met ALKALINE BATTERIJEN
Membraan type toetsenbord met 12 toetsen: 10 toetsen met nummers van 0 tot 9, 4 opdracht led’s en met contacten
voor de uitwendige noodvoeding indien de inwendige batterij leeg zou zijn.
De “ON” toets om het circuit te activeren.
De “ENTER” toets om de ingetoetste code te bevestigen en voor de toegang voor opening.
Inwendige toetsen voor het programmeren van een nieuwe persoonlijke code (bij enkele modellen beschermd door
een schuifdeksel).
TWEE INSTELBARE PERSOONLIJKE CODES VOOR HET OPENEN.
INSTELBARE CIJFERS: min. 6 tot max. 10 (de “ENTER” en “ON” toets zijn geen geldige toetsen voor de code).










2. VOORWOORD




ALLE BRANDKASTEN WORDEN GELEVERD MET DE SERVICE CODE “1 1 1 1 1 1”.
DE BRANDKAST HEEFT DE MOGELIJKHEID OM TWEE CODES IN TE STELLEN, MEN RAAD AAN DEZE BEIDE TE GEBRUIKEN
OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN BIJ HET VERGETEN.
Voordat men de brandkast installeert is het best om de juiste werking te controleren en het gebruik te kennen door
aandachtig volgende handleiding te lezen.
Bij elke druk op een toets gaat de groene led van “OK” branden en is er een geluid van de buzzer, bij een druk op de
“ENTER” toets gaat bij een juiste procedure de groene led branden voor “OK” of bij een foute procedure gaat de rode led
branden voor “ERROR”.

3. EERSTE ACTIVERING
 Voeding:
Maak de schroef van het dekseltje los en plaats de batterijen, van het type aangegeven op het sticker, in het daarvoor
bestemde vakje aan de binnenkant van het slot (zie fig.1) – Plaats het dekseltje met de schroef opnieuw. Maak uitsluitend
gebruik van batterijen van het type alkaline



Verwijderen van de veiligheidsblokkering:
Verwijder de zwarte blokkeerschroef volledig (zonder terug te plaatsen), deze blokkeert de magneet, aangeduid door een
daarvoor voorziene gele stikker.

ATTENTIE!
Het terugplaatsen van de zwarte schroef nadat men deze verwijdert heeft brengt de werking van de brandkast in gevaar.



Openingstest met de servicecode ‘1 1 1 1 1 1’ (met open deur en grendels buiten):
1.
2.

Druk op de “ON” toets, tik de servicecombinatie “111111” en druk op toets “ENTER”. De groene led voor “OK”gaat
ongeveer 5 seconden branden.
Wanneer de groene led brandt, open de binnen de tijd de deur door de hendel met de wijzers mee te draaien. In het
geval van een foute combinatie, zal de rode led voor “ERROR” gaan branden. Na drie foute pogingen, zal het
toetsenbord voor één minuut uitgeschakeld worden, zolang zal de rode led van “ERROR” branden. De herinschakeling
van het toetsenbord zal aangegeven worden door de groene led voor “OK” en een piep.

4. OPSLAAN VAN DE PERSOONLIJKE CODE(S):
1.

Met de deur open en de sloten uit, druk op de “ON” toets en vervolgens op de “PROGRAMMING” toets die te vinden
is aan de binnenkant van de deur (zie Fig. 1). De groene led van “CODE” gaat voor ongeveer 10 seconden branden.
2. Binnen deze tijd tikt u uw nieuwe persoonlijke code in van min. 6 tot max. 10 cijfers lang en druk op “Enter”.
3. Tik opnieuw uw nieuwe persoonlijke code als bevestiging en druk op “Enter”.

Indien men geen tweede code wil instellen, moet men enkele seconden wachten en een geluidssignaal met
verschillende tonen zal de opslag van uw persoonlijke code bevestigen.
Om een tweede code in te stellen, vervolgt men na punt 3 binnen de 3 seconden met de volgende procedure:
4.
5.
6.

Druk op de toet “PROGRAMMING”
Toets uw tweede persoonlijke code van 6 tot 10 cijfers en druk op “Enter”.
Tik opnieuw uw tweede persoonlijke code als bevestiging en druk op “Enter”.

Een reeks geluiden met verschillende toonhoogtes bevestigt de memorisatie van uw tweede code.
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Nota:
Om de tweede persoonlijke code in te schakelen/ aan te passen moet men steeds de eerste herprogrammeren.

5. ANNULEREN CODES


Het is mogelijk om de persoonlijke code(s) te annuleren door gelijktijdig de toets “PROGRAMMING” en de toets “ON” in te
drukken gedurende 5 sec. De eerste code wordt dan “111111” en de tweede code wordt uitgeschakeld.

Note:
Eventuele fouten tijdens het instellen van de nieuwe persoonlijke code(s) zal aangegeven worden door de rode led van
“ERROR” en door een piep. In dat geval vervolgt men door een nieuwe en correcte instelling van deze persoonlijke code(s),
door de handelingen te herhalen beschreven in punt 4. In het geheugen zal de vorige code voor de fout behouden worden (bij
een nieuwe brandkast “111111”).
Voordat men de brandkast sluit wordt het aangeraden om een test voor het openen te doen met de deur open,
gebruik makend van uw persoonlijke code(s).

6. OPENEN MET DE NIEUWE PERSOONLIJKE CODE(S)
 Druk op de “ON” toets
 Toets uw persoonlijke code in en druk op “ENTER”. De groene led voor “OK” zal 5 seconden branden. Binnen deze tijd
draait u aan de hendel naar rechts en opent u de deur.

7. SIGNAAL VOOR BIJNA LEGE BATTERIJ IN DE BRANDKAST
Indien de inwendige batterij bijna leeg is, zal dit aangegeven worden nadat men de deur geopend heeft door middel van de
rode led van de “BATTERY” en door een lage pieptoon. Het zal dan nog mogelijk zijn om de deur diverse keren te openen maar
wij raden aan de inwendige batterij zo snel mogelijk te vervangen door een nieuwe alkaline batterij.

8. NOOD OPENING MET INTERNE BATTERIJEN LEEG
In het geval de inwendige batterijen onvoldoende kracht hebben, moet men vervolgen met de nood opening op volgende
manier:
 Neem een nieuwe alkaline batterij van 9 Volt type LR61 (zie fig. 2);
 Oefen een beetje druk uit en druk de contacten van de 9 Volt batterij op de overeenkomstige contacten die zich op het
toetsenbord bevinden erop lettend dat men de ze juist plaatst (de – van de batterij komt overeen met het grootste
contact, en de + van de batterij met het kleinste contactpunt);
 Druk op “ON” en toets uw persoonlijke code in, gevolgd door “ENTER”;
 Draai de hendel naar rechts en open de deur.

9.

ENKEL VOOR MODELLEN VOORZIEN VAN HET NOODSLOT:
OPENEN VAN DE BRANDKAST MET DE NOODSLEUTEL
 Verwijder het kleine etiket met de opdruk “ E “(Fig. 3 );
 Plaats de sleutel en draai naar rechts zover u kan. Draai aan de hendel en open de deur
 Houd de deur open, draai de hendel totdat de staven helemaal uit zijn en verwijder de sleutel nadat men deze naar links
gedraaid heeft.
 Plaats het etiket met de “ E “ op zijn plaats
Ps: Indien de opening met de noodsleutel nodig is doordat men de persoonlijke code vergeten is, moet men opnieuw een code
programmeren zoals staat beschreven in paragraaf 4.

BELANGRIJK!




Het wordt aangeraden de batterij één maal per jaar te vervangen.
Ook nieuwe batterijen kunnen stuk of van korte duur zijn. Daarom, in het geval van problemen in het elektrische systeem,
moet men eerst de interne batterijen vervangen.
De producent doet afstand van elke verantwoordelijkheid in het geval men de instructies niet goed opvolgt of wanneer er
verkeerd gebruik wordt gemaakt van de brandkast (met als gevolg het vervallen van de garantie).
Figuur 1

Bij de kleinste modellen bevindt de toets
PROGRAMMING aan de bovenkant.

CONTACTEN
VOOR
EXTERNE
BATTERIJ

Detail van de schuif afdekking
bescherming toets PROGRAMMING
TE VERWIJDEREN
SCHROEF
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BATTERIJ VAKJE

Fig. 3

STICKER VOOR DE
NOODSLEUTEL

Fig. 2
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