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Pidä alaspainettuna näppäin [ 1 ] kunnes kuulet kaksois-
merkkiäänen. Merkkivalo palaa seuraavien toimintojen ajan
- Näppäile Pääkoodi
- Näppäile toissijainen yhdistelmä kaksi kertaa (kuulet 
kaksois-merkkiäänen kummankin kerran jälkeen.

Toissijainen yhdistelmä voidaan vaihtaa samalla tavalla kuin 
Pääkoodia. Pääkoodia käyttäen toissijainen yhdistelmä 
voidaan poistaa. Pääkoodia ei voi poistaa.
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������ Näppäile pääkoodi (tehtaan asetus 1-2-3-4-5-6), avaa lukko 

ja ovi.  Jos yhdistelmä oli väärin valittu, odota 20 sekuntia 
ennen suraavaa yritystä. Lukko antaa kolme pitkää 
äänimerkkiä kun salpatappi sulkeutuu. Vapauta kahva ja 
valitse yhdistelmä uudelleen.

Lukitseminen:

Sulje ovi ja käännä kahva täysin sulkeutumisasentoon. Lukko 
on varmistettu. Voit tarkistaa, että lukko on sulkeutunut 
kääntämällä kahvasta.

Manipuloinnin estäminen:

Neljän väärän yhdistelmän valinnan jälkeen- näppäimistöä ei 
voi käyttää viiteen minuuttiin.
Tämän viiveen aikana lukko ei ota vastaan 
näppäinpainalluksia (pitkä merkkiääni kuuluu tätä yrittäessä) 
ja merkkivalo välkkyy 10 sekunnin välein. Aikaviiveen jälkeen 
kaksi seuraavaa peräkkäistä väärää yhdistelmää aktivoi 
vastaavan viiden minuutin viiveen.

Turvallisuusviite:

Kaikki yhdistelmät tulee pitää turvallisessa paikassa. Älä 
käytä henkilökohtaisia numerosarjoja yhdistelmänä 
(puhelinnumeroita,sos.turvatunnusta jne.) Vaihda tehtaan 
asetus ennen kuin alat käyttää kassakaappiasi.

+���������

Faktoja EM 20-20:stä

Lukko toimii kuusi(6)numeroisella tai kuusi(6)kirjaimellisella 
yhdistelmällä.
On myös mahdollista lisätä toissijainen yhdistelmä. Jokaisella 
näppäinpainalluksella kuulet merkkiäänen ja merkkivalo 
välähtää.

Voimassaolevan numero- tai kirjainyhdistelmän valitsemisen 
jälkeen lukko antaa kaksi äänimerkkiä ja merkkivalo välähtää 
kahdesti.Jos väärä yhdistelmä on valittu lukko antaa pitkän 
sekä ääni- että valomerkin. Yli 10 sekunnin tauot 
näppäinpainallusten välillä palauttavat lukon 
lähtötilanteeseen..

Jos väärä yhdistelmä näppäillään neljä kertaa peräkkäin, 
viiden minuutin aikaviive aktivoituu.
Odota viisi minuutia ja yritä uudelleen. Kaksi seuraavaa 
peräkkäistä väärää yhdistelmää aktivoi viiden minuutin 
aikaviiveeen manipuloinnin estämiseksi.
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Toistuvat merkkiäänet ja –valot ilmaisevat että pariston jännite on alhainen ja se on vaihdettava 
välittömästi.Käytä ainoastaan hyvälaatuisia 9V alkalineparistoja  (esim.Duracell®).
Paristo sijaisee näppäinpaneelin pohjaosassa.

Pidä alaspainettuna näppäin [ 3 ] kunnes kuulet kaksois-merkkiäänen. Merkkivalo palaa seuraavien toimintojen ajan.
- Näppäile Pääkoodi
- Toissijainen yhdistelmä on poistettu.
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Pidä alaspainettuna näppäin [ 0 ] kunnes kuulet kaksois-merkkiäänen. Merkkivalo palaa seuraavien toimintojen aikana.
- Näppäile vanha yhdistelmä (kaksois-merkkiääni)
- Näppäile uusi yhdistelmä (kasoismerkkiääni) ja toista uusi yhdistelmä (kaksois-merkkiääni)

Mikäli uutta yhdistelmää toistaessa tapahtuu väärinvalinta,vanha yhdistelmä pysyy käytössä.
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Huom ! Tarkista että              näppäimistön sinetti on avaamaton, jos ei ota yhteyttä tavarantoimittajaan.
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