Gebruiksaanwijzing
Kenmerken:
1.
2.
3.
4.
5.

Vier digitale cijferslot, die alleen de gebruiker kan ontgrendelen.
Adapt micro-computer techniek, met een hoge-middel en lage gevoeligheid naar keuze.
Trilbestendig, veilig en gevoelig.
Laag batterijgebruik dat resulteert in een lange batterijduur.
Makkelijk te installeren en erop te zetten.

Gebruik:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Standaardcode is ‘’ABCA’’
Code veranderen. Wanneer het slot nog uit staat:
Druk ‘A’ voor drie seconden in totdat je een ‘Di’ geluidje hoort, vervolgens toets je de oude code in en
als het goed is hoor je nu ‘Di’Di’Di’. Dan voegt u uw nieuwe code in binnen het tijdsbestek van vijf
seconden, als dat is gelukt hoort u weer ‘Di’Di’Di’. Mocht u nu toch de verkeerde code in hebben
gevoerd dan hoort u een lange ‘Di’. Dat is geen probleem dan moet u de vorige stappen nog een keer
goed invoeren.
Mocht u de batterij eruit willen halen dan dient u dat voor dertig seconden te doen. (Na dertig
seconden springt het toestel weer in zijn standaard modus.)
Standaard gevoeligheid is ingesteld on middel.
Het aanpassen van de gevoeligheid. Wanneer uw toestel niet werkt drukt u op ‘C’ en houdt u het
ingedrukt totdat u (elke keer even het knopje loslaten wanneer u een geluidje hebt gehoord.)
Di = Hoge gevoeligheid
Di-Di = Middel gevoeligheid
Di-Di-Di = Lage gevoeligheid
Het zetten van uw alarm. Druk op ‘B’ voor drie seconden totdat u een ‘Di’ hoort vervolgens wacht u
vijf seconden voor u verder kunt.
Het afzetten van uw alarm. Druk uw nieuwe code in als u het goed heeft gedaan hoort u ‘Di’Di’Di’.
Hoort u nu maar een keer ‘Di’ dan weet u dat u het nog een keer moet proberen.
Het toetsenbordje zal voor drie minuten op slot blijven wanneer u vier keer de verkeerde code
intoetst. Na de drie minuten heeft u weer vier pogingen om het goed te doen.
Wanneer het alarm afgaat piept het slot vijf keer, als het slot binnen vijf seconden nog een keer afgaat
dan gaat het alarm vijftien seconden door.

Specificaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kracht: 6F22 9V batterij x1
Dynamische stroom: <100mA
Alarm Decibel: >105db
Werktemperatuur: -15 ~ 75 graden Celsius
Opslagtemperatuur: -40 ~ 85 graden Celsius
Vochtbestendigheid: 5% ~ 98%

Aantekeningen:
1.
2.

3.

Waterbestendig, maar niet gemaakt voor onderwater.
Het wordt aangeraden om Alkaline 9 V batterijen te gebruiken. Mocht u op koude plekken komen dan
raden we u aan om kou bestendige batterijen te kopen. En de batterijen vervangen wanneer het alarm
geluid minder is geworden.
Wanneer u het slot al een lange tijd niet heeft gebruikt. Is het handig om de batterijen te vervangen in
verband met enige vloeistoffen in de batterij.

