
Upotettava turvakaappi

Käyttöohje
Yleistä

Kaapin mukana toimitetaan kaksi mekaanista avainta. Älä koskaan hukkaa niitä tai säilytä niitä kaapin 
sisällä, sillä mikäli paristot tyhjenevät, kaappia ei voi avata muuten kuin näillä avaimilla.

Koodilukkoon voidaan ohjelmoida haluttu koodiavain pituudeltaan 3 – 8 numeroa. Koodin jälkeen painetaan 
aina A. Toimitettaessa koodilukon oletuskoodi on 159A.

Kaapin avaaminen ja sulkeminen

Kaappi avataan syöttämällä näppäimistöltä oikea koodi (muista myös viimeinen A). Vihreä valo syttyy, ja 
ovi aukeaa vetämällä lukituskahvasta. Kaapin asennosta riippuen voi olla tarpeen painaa kahvaa hieman 
sisäänpäin, ennen kuin se nousee ylös. Mikäli kahvaa ei vedetä, mekanismi lukittuu automaattisesti  
uudelleen viiden sekunnin kuluttua.

Mikäli näppäimistöltä syötetään väärä koodi kolme kertaa peräkkäin, lukko ei enää aukea oikeallakaan 
koodilla ennen kuin viiden minuutin varoaika on kulunut.

Jos haluat avata oven mekaanisella avaimella, irrota näppäimistön alapuolella oleva suojakansi, jonka alta 
löytyy avaimenreikä. Kansi nousee suoraan ylös esim. veitsen kärjellä kampeamalla.

Uuden avauskoodin ohjelmointi

1. Avaa ovi.

2. Etsi saranoiden puolella lukkomekanismin kyljessä oleva ohjelmointipainike..

3. Paina nappia, päästä se ylös ja kuulet merkkiäänen.

4. Syötä näppäimistöltä haluamasi uusi numerokoodi (3 – 8 numeroa) ja vahvista koodi painamalla B.

5. Uusi koodi on nyt käytössä ja lukko aukeaa syöttämällä ohjelmoimasi koodi ja sen perään A.

6. Pidä mekaaninen avain saatavilla ja testaa ohjelmoinnin onnistuminen uudella koodilla ennen kuin suljet 
oven!

Koodin nollaus ei ole ulkoapäin mahdollista, eikä koodia voi mitenkään saada lukosta selville. Ainoa 
tapa vaihtaa koodi on päästä käsiksi kaapin sisällä olevaan ohjelmointipainikkeeseen.

Paristojen vaihto

Kun paristojen jännite laskee liian alas, kaappi varoittaa siitä punaisella valolla. Vaihda uudet paristot (4 kpl 
1,5V AA) heti kun mahdollista – muutoin kaappi ei lopulta avaudu enää kuin mekaanisella avaimella.

Paristokotelo on oven sisäpuolella muovisen suojakannen alla. Asenna uudet paristot napaisuus huomioiden, 
ja varo vaurioittamasta johdotusta. Testaa lukon toiminta uusilla paristoilla ennen kuin suljet kaapin oven.
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