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Tiger series “EasySafe” electronic safes
Let op: bewaar de meegeleverde sleutels nooit in de safe!
Eerste gebruik
Bij het eerste gebruik, neem een platte schroevendraaier en verwijder het
sleutelkapje dat zich naast het draaiknopje bevind. Begin aan de onderkant
van het kapje. fig. 1. Hierachter zit het noodsleutelslot. Stop de meegeleverde
sleutel in het slot en duw en draai deze 45 graden tegen de klok in. Draai
vervolgens de handgreep 90 graden met de klok mee en open de kluis. Laat de
deur geopend, verwijder de sleutel uit het slot en draai de handgreep weer terug.
De safe is nu gesloten, met geopende deur. Volg nu de volgende stap.

fig. 1

Instellen en veranderen van de code
Open de kluis en druk op de rode knop aan de binnenkant van de deur
(scharnierzijde). Het slot geeft een dubbel piepsignaal en het gele LED licht
op. U kunt nu een 3 tot 8 cijferige code ingeven (wij adviseren tenminste
4 cijfers). Bevestig de invoer met de toets # en het slot geeft een piepsignaal
fig. 2
als de code correct is opgeslagen, het LED gaat uit.
Test tenminste 3x met de deur in geopende stand of de code werkt. Om de kluis te sluiten, toets uw code in,
bevestig met # en sluit de kluis met de draaiknop.
Openen en sluiten van de safe
Voer de door u ingestelde code in en sluit af met de toets #. Let op, elke druk op een toets zal het slot
bevestigen met een piepsignaal. Na een correcte invoer van een code licht het groene LED op. Vanaf nu
heeft u 5 seconden de tijd om de handgreep te draaien en de safe te openen.
Om de safe te vergrendelen, kijk goed of er niets tussen het deurtje kan klemmen, sluit de deur en draai de
handgreep tegen de klok in om te vergrendelen.
Let op: na 3 maal foute code invoer blokkeert het slot voor 30 seconden en geeft het tijdens deze periode
piepsignalen. Toetst u hierna nogmaals een foute code dan is er een extra blokkade van 5 minuten.
Batterijen vervangen
Als de batterijspanning te laag wordt geeft het slot rode en groene LED signalen na invoer van de code.
Open het batterijvak aan de binnenkant van de deur en vervang de batterijen. Gebruik uitsluitend ALKALINE
batterijen en nooit oplaadbare batterijen. Als de spanning van de batterijen te laag is om de kluis te
openen, volg dan de noodprocedure hieronder. Na het vervangen van de batterijen dient u opnieuw de code
in te stellen, volg ‘instellen en veranderen van de code’.
Noodprocedure
Neem een platte schroevendraaier en verwijder het sleutelkapje dat zich naast het draaiknopje bevind.
Begin aan de onderkant van het kapje. fig. 1. Hierachter zit het noodsleutelslot. Stop
de meegeleverde sleutel in het slot en draai deze 45 graden tegen de klok in. Draai vervolgens de
handgreep 90 graden met de klok mee en open de kluis. Bewaar de sleutels nooit in de kluis!

