
	

		
	

			

		

		
		

Pakken indeholder
Tjek din modtagne pakke og kontroller indholdet og alt er som det
skal være og pakken er ubeskadiget. Hvis der er mangler eller
beskadigelser på boksen eller tilbehør skal du kontakte vores
serviceafdeling.
- Boks
- 2 stk. nød nøgler
- Batteri backup pakke
- Betjenings manual

Kom godt igang
Åben skabet med sikkerhedsnøglen.
1. Fjern pladen i bunden af boksen for at komme til nøglehullet og
batteri tilslutningen.
2.	Indsæt nødnøglen i nøglehullet og drej nøglen mod uret.
3. Slip ikke nøglen - ellers vil den returnere til opstarts position.
4. Drej håndtaget med uret for at åbne boksen.
5. Åben batteriboks dækslet på bagsiden af døren.
6. Placer 4 stk. AA batterier i batteri boksen.

Åbning med ciffer kode.
1. Fjern pladen i bunden af boksen for at komme til nøglehullet og
batteri tilslutningen.	Indsæt batteri backup systemet i tilslutnings
stikket.
2.	Boksen leveres med en fabrikskode	„12345678“
3.	Indtast koden og tryk “#“	tasten for at bekræfte.
4. Det grønne lys vil lyse op.
5. Drej håndtaget med uret for at åbne boksen.
6. Åben batteriboks dækslet på bagsiden af døren.
7. Placer 4 stk. AA batterier i batteri boksen.

Ændring af kode
1.	Hvordan ændres fabrikskoden	„12345678“	til en personlig kode.
2. Tryk på den grønne nulstillingsknap (9) på bagsiden af døren til
boksen. Du vil høre to korte klik and det gule lys vil tænde.
3.	Indtast din personlige kode med cifrene fra 1til 8 cifres længde
4.	Tryk	"#"	tasten for at bekræfte.
5.	Du vil høre 2 korte klik og det gule lys vil slukke.

Åbning og lukning af boksen
Åbning
1. Indtast din adgangskode. Du vil høre 2 korte klik og det grønne
lys vil tænde. Tryk på “#“	tasten for at bekræfte.
2. Drej håndtaget i urets retning for at åbne. Det skal ske inden 6
sekunder ellers vil boksen gå tilbage til standard position og koden
skal igen indtastes.

Lukning
1. Luk døren og drej håndtaget mod uret for at lukke.

 

	
	

	

	

Alarm
Forkert kode
–	 Hvis der indtastes en forkert kode,	vil det gule lys lyse 6 gange.
	 Hvis der indtastes en forkert kode 3	gange i træk,	vil boksens
alarm blive aktiveret og hyle i 40 sekunder.

–  Alarm kan deaktiveres ved at indtaste den korrekte kode.

Vibration alarm funktion
Vibration alarm funktion skal aktiveres for at virke.
1.	Tryk “#“ tasten.
2.	Du vil høre 2 korte klik og det gule lys vil starte med at blinke 6
gange.

Når den er aktiveret, vil alarmen starte med at hyle i 40 sekunder
hvis boksen forsøges flyttet eller påvirkes med rystelser.

3. Hvordan slukkes alarmen, indtast din personlige kode og alarmen
stopper. Herefter skal vibration alarmen aktiveres igen.

4. Bemærk: Vibration alarm funktionen kan aktiveres når boksens
dør er åben eller lukket.

Batteri
Lavt batteri niveau
Hvis grønt og rød lys lyser samtidig når kode indtastes viser det, at
batterier skal udskiftes.

Batteri skift
Hvis batteriet er død, åben boksen ved hjælp af batteri backup
pakken og udskift batterierne inde i boksen.

Glemt kode eller nød situation
I tilfæde af at du har glemt din kode	eller det elektroniske system
ikke skulle virke:
1.	Indsæt nød nøglen i nøglehullet (4).
2. Drej nødnøglen mod uret og slip ikke nøglen, ellers vil den

returnere til opstarts position
3. Drej håndtaget med uret for at åbne boksen.
4.	I tilfælde af glemt	kode,	åben boksen som nævnt og reset koden -
indtast ny for fremtidig brug.

Garanti
Køre kunde
Vi er glad for at du har valgt et Go Safe 100/200 boks.
I tilfælde af defekt,	venligst sendt boksen retur i original emballage
til nedenstående adresse - dette skal dog aftales på forhånd via
telefon eller mail.
Office Supply Partner ApS, Industriparken 27, 9610 Nørager.
info@ospoffice.dk - +45 8827 6766

       Information on Disposal
Please help the environment by disposing of the product and its
packaging materials in compliance with local regulations.

Teknisk data Go Safe 100/200
Dimension  Udv. :	250	x	350	x	280	mm	(HxBxD)

Indv.:	185	x	290	x	215	mm	(HxBxD)
	 	 Udv. :	230	x	430	x	350	mm	(HxBxD)

Iven.:	165	x	370	x	285	mm	(HxBxD)

Vægt   17.5	kg	/	22	kg

Låse version Elektronisk	kode	lås	(8	cifre)
Væg tykkelse 4 mm

Batterier 4	x	AA	(Mignon)

Mere information
Ring Office Supply Partner ApS +45 8827 6766

1	 Lys	(gul,	grøn,	rød)
2 Nøgle/batteri tilslutning
3 Tastatur
4 Nød nøgle hul
5 Nød nøgler
6 Batteribackup tilslutning
7 Batteri backup pakke
8 Indbygget batteri boks
9 Nulstillings knap
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