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Lees eerst de hele handleiding...

Verander fabrieks codes direct na installatie van de brandkast !!!



Algemene informatie over de DigiTech 10 slot

 2. Uw Manager code bestaat uit het vaste volgnummer 01 plus uw persoonlijke 6-cijferige  

     (openings)code. Af-fabriek is deze ingesteld op 01 - 1 2 3 4 5 6.

 3. Met uw Manager code kunt u: 

     a. het slot openen, uw code wijzigen, tijdvertraging en invoertijden instellen of wijzigen. 

     c. een audit uitvoeren.

 4. Ieder Gebruikers code bestaat uit 2 delen - een vast volgnummer 02 t/m 10 die u toewijst

     plus een persoonlijk, instelbare 6-cijferige openings code... af-fabriek 02 - 0 2 0 2 0 2.

 5. Een Gebruiker kan alleen het slot openen, en zijn persoonlijke 6-cijferige code wijzigen. 

 6. Het slot wordt gevoed door een 9-V blok batterij, achter een deksel onderaan de behuizing.

 7. Bij lage batterij-spanning hoort u een lang beep signaal. In het LCD scherm staat  

      “VERVANG BATTERIJ” Vervang de batterij zo snel mogelijk, Duracell, géén oplaadbare.

 8. Bij vervanging van de batterij blijven alle codes bewaard.

 9. Na 4 keer foute code invoer blokkeert het slot voor 4 minuten. In het LCD scherm staat 

     “CODE FOUT WACHTTIJD 4 MIN.” Het is dan niet mogelijk om het slot te bedienen.

Gebruik

   Druk op een knop om het toetsenbord te activeren. Het LCD scherm dooft na 30

   seconden indien er geen verdere actie plaats vindt.

   In een menu kunt u met  bladeren.  Verlaat een menu bij “TERUG” met .

   Bevestig uw handelingen - acties - keuzes met .

Sneltoetsen

   Onder elk getal van het toetsenbord zit een snel-functie, u gebruikt meestal 1, 5 en 0.

 = Gebruikersbeheer  = Audit

 = Slot set-up  = Software versie

      = Dynamische codes  = Tijd vertraging

 = Verander code Manager (01) of Gebruiker (02-09)

 = Test mode  = Terug naar start menu

 = Taal veranderen  = Verander tijd / datum

     b. 8 Gebruikers(codes) toevoegen, blokkeren of verwijderen. 

 1. Het slot heeft 9 codes, ieder met een vast volgnummer plus een 6-cijferige code.



Openen van het slot

Druk op een toets. In het scherm verschijnt TOETS CODE
X X – X X X X X X

Toets uw Manager code in. Bij een foute code verschijnt CODE ONGELDIG

Bij een correcte code verschijnt OPEN DE KLUIS

Open de deur (binnen 4 seconden) zodra de groene led brandt

Code wijzigen 

Verander codes altijd met kluisdeur open !!!  Test nieuwe codes 3x

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt OUDE CODE
X X – X X X X X X

Toets de OUDE CODE in. In het scherm verschijnt NIEUWE CODE
X X X X X X

Toets de NIEUWE CODE in. In het scherm verschijnt HERHAAL CODE
X X X X X X

Toets nogmaals de NIEUWE CODE in. ACTIE UITGEVOERD

Test nu de nieuwe code, met kluisdeur open 

Gebruikers beheren

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt CODE BEHEER
0 1 – X X X X X X

Toets uw Manager code in

Druk  om alle gebruikers te zien, en hun status... 02  03  04  05  06 
        v    x    _    _   v

V = gebruiker actief,  X = gebruiker geblokkeerd,  _ = gebruiker vrij

Toets het volgnummer van de gebruiker in waarvan u de status wilt 

veranderen, bevestig uw actie met  

Kies Installeren - Blokkeren - Deblokkeren - Verwijderen met

Bevestig uw keuze met   

Druk  op Gebruiker 04 om deze te beheren. In het scherm 
verschijnt

       04
INSTALLEREN ?

Druk  om Gebruiker 04 te installeren. In het scherm verschijnt NIEUWE CODE
X X X X X X

 Toets de NIEUWE CODE in. In het scherm verschijnt HERHAAL CODE
X X X X X X

Toets nogmaals de NIEUWE CODE in. In het scherm verschijnt ACTIE UITGEVOERD

Test nu de nieuwe code, met kluisdeur open



Wachttijd / Invoertijd

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt WACHTTIJD / INVOERTIJD
0 1 – X X X X X X

Toets Manager code. In het scherm verschijnen de actuele waarden WACHTTIJD    00
INVOERTIJD    01

Toets  voor exit, of  om de waardes aan te passen. Invoertijd is 
de tijd dat u heeft om de code opnieuw in te voeren nà de wachttijd.

WACHTTIJD        mm
INVOERTIJD        mm

Toets de nieuwe waardes in, druk  om te bevestigen. 
In het scherm verschijnt

WAARDEN
GEACTUALISEERD

Check gebeurtenissen op het LCD scherm

Gebruik deze functie om de open- en sluit-gebeurtenissen via het LCD scherm te controleren

Activeer het toetsenbord, houd ingedrukt. In het scherm verschijnt SLOT AUDIT
0 1 – X X X X X X

Toets Manager code. In het scherm verschijnt E-SLEUTEL
001:                 WOE
28/09            14:42:48

Druk  In het scherm verschijnt. TOON OPENINGEN OP LCD

Druk  om meerdere gebeurtenissen uit te lezen, of  om exit

Test mode

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt 1234567890  v  

Toets alle 12 tekens in afgebeelde volgorde 1-voor-1 in 1234567890  v  

Wanneer een toets correct functioneert wordt dit aangegeven met een
korte beep signaal. In het scherm verschijnt

ACTIE
UITGEVOERD

Indien een toets niet correct functioneert dan wordt dit aangegeven 
met een lang beep signaal. In het scherm verschijnt

FOUTE WAARDE
TOETS

Verander taal

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt NEDERLANDS
    1   2   3        

Toets 1 voor ENGLISH, 2 voor DEUTSCH, 3 voor Nederlands.

Druk  om te bevestigen. In het scherm verschijnt
ENTER CODE

X X – X X X X X X

Software versie

Activeer het toetsenbord, houd  ingedrukt. In het scherm verschijnt V 1.07
13/10/14

Druk  om terug te gaan naar het start menu
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