Gebruikershandleiding
Deposit safe MB Depo-TD
Versie: 1.16

MB Safety® Cashbox TD
Ingebruikname
1) Neem de cashbox uit de verpakking en open de deur met de draaiknop;
2) In de cashbox treft u de batterijen (4x AA), noodsleutels (2x) en handleiding;
3) Installeer de batterijen (batterijencompartiment is aan de binnenkant van de deur);
4) Met geopende deur kunt u een nieuwe persoonlijke code programmeren van 3-6 getallen.
Toets uw code en druk op de ‘#’ toets, het groene LED zal branden ter bevestiging.
5) Test tenminste 3 maal met de deur geopend of de kluis weer feilloos werkt en bewaar de noodsleutel op een veilige
plaats (niet in de cashbox!)

Cashbox afsluiten
Sluit de deur en draai de knop met de klok mee 90° en de deur is vergrendeld.

Openen met persoonlijke of master code
Toets de persoonlijke code (fabrieksinstelling 1-2-3-4) of master code (fabrieksinstelling 0-0-0-0-0-0) en druk op de ‘#”
toets. Het groene LED zal tijdens de tijdvertraging elke 3 seconden knipperen gedurende 2 minuten (tijdvertraging kan
van 0 tot 99 minuten worden geprogrammeerd).
Na 2 minuten is een piepsignaal hoorbaar en knippert het groene LED elke seconde. Nu kan de cashbox binnen 45
seconden geopend worden door de knop 90° tegen de klok in te draaien.
Bent u te laat om te openen: na deze 45 seconden dient u opnieuw te beginnen met het invoeren van de code om
opnieuw de tijdvertraging in werking te stellen.

Openen met de noodsleutel
In geval van lege batterijen kunt u met de noodsleutel(s) de cashbox openen. Verwijder het afdekplaatje en steek de
sleutel met rode punt aan de bovenkant in het sleutelgat. Draai vervolgens de sleutel 30° met de klok mee en laat de
sleutel in deze stand, draai nu de knop 90° tegen de klok in om de deur te openen.

Veranderen van de persoonlijke code
Het veranderen van de code dient u altijd uit te voeren met de deur geopend en de slot schoot ingetrokken, dus in de
geopende positie! Toets de nieuwe persoonlijke code (moet bestaan uit 3 tot 6 getallen) en druk op de ‘#” toets. De
groene LED knippert ter bevestiging.

Veranderen van de master code
Het veranderen van de code dient u altijd uit te voeren met de deur geopend en de slotschoot ingetrokken, dus in de
geopende positie! De code moet uit minimaal 3 en maximaal 6 getallen bestaan.
Toets 2x op de ‘0’ toets en vervolgens op ‘#’, het groene LED zal branden;
Toets nu de oude master code en op ‘#’;
Toets de nieuwe 6-cijferige master code en op ‘#’; toets ter bevestiging nogmaals de nieuwe master code en op ‘#’;
Het groene LED zal uitgaan en een lang piepsignaal is hoorbaar ter bevestiging dat de master code is gewijzigd.

Tijdvertraging instellen
Met de deur in geopende stand, druk tweemaal op de ‘*’ toets. Geef nu de nieuwe tijdvertraging op (tussen 00 en 99
minuten) en druk op ‘#’ ter bevestiging.

Algemeen
1) Na 3 keer een verkeerde code in te toetsen is de cashbox geblokkeerd voor 5 minuten.
2) Als de batterij spanning te laag is zal het rode LED knipperen. Vervang de batterijen!
3) Recycle uw oude batterijen op verantwoorde wijze, zie www.legebatterijen.nl

