Gebruiksaanwijzing EDL-77 slot
Hoe te openen?
Controleer eerst of er batterijen in het slot zitten. De fabriekscode is 1 - 2 - 3 - 4.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Toets de startknop “C” in (LED + pieptoon).
Toets een geldige code, bijv. 1 2 3 4 in (LED + pieptoon).
Toets de eindknop “#” in (melodie).
Draai de knop met de klok mee en open de deur tijdens de melodie (ca. 3 seconden).

Wanneer er een verkeerde code is ingegeven hoort u Bi Bi Bi Bi.
Wanneer er meer dan vijf maal achtereen verkeerde code is ingetoetst, blokeert het slot en werkt het niet meer.
Hoe te ontgrendelen?
Toets de juiste code twee maal achtereen in.
U hoort geen geluid, maar het lampje zal wel gaan branden.
Wanneer de juiste procedure is gevolgd, zal er een melodie klinken en kunt u de deur weer openen.

Hoe uw persoonlijke code in te stellen ?
Er kunnen twee verschillende codes ingevoerd worden.
Wijzig een code ALTIJD met open deur, en probeer eerst uw nieuwe code vóórdat u de deur sluit.

1ste code
Stap 1 Druk de Memory-knop “M” aan de binnenkant van de deur in (LED + pieptoon).
Stap 2 Geef uw eerste persoonlijke code in (minimaal 4 cijfers, maximaal 16 cijfers).
Stap 3 Toets de eindknop “#” in (melodie).
(voorbeeld: stel uw eerste persoonlijke code is 2010, toets “M” 2 – 0 – 1 – 0 – #)

2e code
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Druk de Memory-knop “M” aan de binnenkant van de deur in (LED + pieptoon).
Toets “2” (LED + pieptoon).
Toets de eindknop “#” (LED + melodie).
Geef uw tweede persoonlijke code in (minimaal 4 cijfers, maximaal 16 cijfers).
Toets de eindknop “#” in (melodie).

(voorbeeld: stel uw 2e persoonlijke code is 8001, toets “M” – 2 – # – 8 – 0 – 0 – 1 – #)

Wanneer de batterijen te vervangen ?
Indien het slot niet geopend kan worden ondanks dat de LED oplicht en er een melodie klinkt, dan hebben de
batterijen te weinig stroom.
Vervang direct de batterijen met goede kwaliteit 1,5V Alkaline AA batterijen, bijv. Duracell.
Let bij aankoop op de houdbaarheidsdatum.
Gebruik nóóit oplaadbare batterijen!!!
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