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KÄYTTÖOHJEET 

 

KAAPIN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN 

 

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA: Avaa kaappi hätäavaimella 

 

 

KOODIN AVULLA 

1. Lukitseminen: Oven ollessa kiinni mutta lukitsemattomana, syötä 4-6 numeroa ja paina #.  Näyttö 

ilmoittaa ”CLOSED” ja ovi lukittuu. 

2. Avaaminen: Syötä koodi jolla lukitsit kaapin ja paina #. Näyttö ilmoittaa ”OPEN”, oven lukitus aukeaa 

ja voit vetää oven auki. 

• Kaappi nollaa asetetun koodin aina aukaistaessa. Kaappia lukittaessa täytyy siis aina syöttää 

koodi, joko entinen tai uusi. 

• Avatessa ennen koodin syöttöä *-merkki estää koodin näkymisen näytössä. 

 

MAGNEETTIJUOVAKORTIN AVULLA 

1. Lukitseminen: Oven ollessa kiinni mutta lukitsemattomana liu’uta kortti oikealta vasemmalle 

magneettijuova alaspäin ja näyttö ilmoittaa ”CLOSED” ja ovi on lukittunut. 

2. Avaaminen: Liu’uta sama kortti oikealta vasemmalle magneettijuova alaspäin, näyttöön tulee teksti 

”OPEN” ja lukitus poistuu ja voit avata oven. Jos kortti on väärä, näyttö ilmoittaa ”Error”. 

(Kaappi nollaa luetun magneettijuovan aina aukaistaessa. Kaappia lukittaessa täytyy siis aina lukea kortti, 

joko entinen tai uusi.) 

 

AVAUS VIIVEELLÄ 

• Jos avattaessa syötetään väärä koodi, näyttö ilmoittaa ”E-CODE”. 

• Jos 3 kertaa peräkkäin syötetään väärä koodi, kaappia ei voi aukaista 5 minuuttiin. Sinä aikana 

painettaessa mitä tahansa näppäintä, näyttö ilmoittaa ”HOLD05”. Painamalla ”#” näkyy jäljellä oleva 

lukitusaika. Lukitusajan päättyessä kuuluu piippaus. 

 

VAROITUKSIA 

• ”LO-BAT” > Paristot on vaihdettava. 

• ”E-BAR” > Ovi ei ole kunnolla kiinni tai jokin estää telkeä menemästä kiinni. 

 

KOODIN NOLLAAMINEN. 

Koodi voidaan nollata aina kaapin ollessa auki. 
  



 

PÄIVÄYKSEN JA AJAN ASETTAMINEN 

 

HUOM! Päiväys ja aika tarvitsee asettaa vain jos haluat seurata avauksia. 

1. Kaapin täytyy olla auki 

2. syötä **1 ja näyttö ilmoittaa ”DATE” 

Kun näyttö ilmoittaa ”ye” syötä vuosi kahdella numerolla, esim. 2018 > 18 

Kun näyttö ilmoittaa ”on” syötä kuukausi kahdella numerolla, esim. helmikuu > 02 

Kun näyttö ilmoittaa ”da” syötä päivämäärä kahdella numerolla edellisen tyyliin 

Jatka syöttämällä tunnit (”ho”), minuutit (”in”) ja sekunnit (”se”) samaan tapaan 

3. Kun aika on  onnistuneesti asetettu, näyttö ilmoittaa ”GOOD” 

 

 

AVAUSTEN SEURANTA 

 

1. Kaapin täytyy olla auki 

2. paina **2 ja näyttö ilmoittaa ”RECORD” jonka jälkeen kuusi numeroa 

• Yksi avaus näytetään kolmessa vaiheessa 

• Ensin näytetään avaustapa 

• Sitten näytetään avauksen päivämäärä 

• Viimeisenä näytetään kellonaika 

 

AVAUSTAPA 

• ”U” > koodi 

• ”C” > kortti 

• ”E”> hätäavain 

 

PARISTOJEN VAIHTO 

1. Avaa kaappi, jos paristot ovat tyhjät ja kaappi lukittuna, sinun on avattava kaappi hätäavaimella. 

2. Paristokotelo on oven sisäpuolella 

3. Vaihda paristot uusiin 


