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1   EERSTE MAAL OPENEN / NOODOPENING  

Het is altijd mogelijk de brandkast te openen met de noodsleutel-procedure wanneer de 

batterijtjes leeg zijn of wanneer u de combinatiecode vergeten bent, of wanneer u de 

brandkast voor de eerste maal opent.  

 

Bij aankoop is de brandkast gesloten. Om ze te kunnen openen gebruikt u de noodsleutel die 

in een kleine enveloppe steekt, bevestigd aan de buitenzijde van de brandkast. U gaat als 

volgt te werk :  

•  verwijder het zwarte kunststof dopje (rechts onder aan het toetsenbord) 

•  breng de noodsleutel in, draai naar rechts (met de klok mee) en hou de sleutel in deze 

positie terwijl U de brandkast opent met de knop of met de sleutel.  

 

Bewaar de noodsleutel en deze instructies steeds op een veilige plaats. Leg ze niet in de 

brandkast.  

 

2   ELEKTRISCHE VOEDING  

Wanneer u de deur geopend heeft ziet U aan de binnenkant van de deur een batterijdoosje. 

Hier brengt u 4 x 1.5 V LR6 alkaline batterijtjes in zoals aangegeven.  

 

Het is ook mogelijk een set met alle nodige accessoires (art. 4295.0850) aan te schaffen om 

de brandkast aan te sluiten op het elektriciteitsnet.  
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3   CODE WIJZIGEN  

A Druk op de knop aan de binnenkant van de deur. Op het toetsenbord brandt een 

groen lichtje bij “NEW CODE”. Zolang het lichtje brandt kan u de code wijzigen.  

B Breng uw nieuwe code in (max. 10 cijfers) en druk op “ENTER”. De nieuwe code is nu 

geldig.  

 

Wanneer u de juiste code intikt en bevestigt met “ENTER”, brandt er een groen lichtje bij 

“OK”.  

Wanneer u een foute code intikt en bevestigt met “ENTER”, brandt er een rood lichtje bij 

“ERROR”.  

 

U kan de code steeds wijzigen door de procedure in A en B te herhalen.  

 

4   INSTALLATIE  

Afhankelijk van het model kan de brandkast ingebouwd worden in een muur of bevestigd 

worden met pluggen volgens model. De brandkast dient altijd bevestigd te worden met de 

scharnieren aan de rechterzijde. Draai de brandkast nooit om.  

Wanneer U de brandkast inmetselt in de muur laat de deur dan open gedurende enkele 

dagen.  

 

5   VERVANGEN VAN BATTERIJTJES  

Wanneer de batterijtjes uitgeput raken (na ongeveer 2000 x de brandkast te hebben 

geopend) zal het rode lampje bij “BATTERY” beginnen branden zodra u om het even welke 

toets indrukt. Dit geeft aan dat de batterijtjes dienen te worden vervangen.  

Telkens u de batterijtjes vervangt wordt de code gewist in het geheugen. Breng uw code 

opnieuw in zoals uitgelegd in punt 3. 

 

6   OPMERKING  

Viro S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de 

gebruiker en/of andere personen, ook niet voor het slecht functioneren van het product te 

wijten aan een foutieve installatie op de vloer.  

Hetzelfde geldt in het geval wanneer de gebruiker de brandkast omgekeerd heeft bevestigd 

(met de scharnieren aan de linkerkant). 


