Gebruikershandleiding Saga Hotelsafe D 25MOS

versie 2.0
Vooraf
De hotelsafe is ingesteld op hotelmodus en kunt u direct in gebruik nemen.
Standaard wordt de kluis afgeleverd met gastcode 1234.
Openen van de kluis: ‘1234’
Gastcode
Een nieuwe 4-cijferige code kan nu door de gast worden ingegeven om te sluiten en te openen. De
gastcode is éénmalig geldig en wordt automatisch gewist na openen van de kluis. Om te sluiten dient
opnieuw een code te worden ingevoerd.
Sluiten: ‘1122’ (lock)
Openen: ‘1122’
Sneltoetsfunctie zichtbaar / onzichtbaar maken LED scherm
Het is mogelijk om de ingetoetste code onzichtbaar te maken. Hiermee voorkomt u dat iemand anders u
code kan ‘meelezen’. Standaard is de code zichtbaar zodra u deze intoetst.
• ‘Niet zichtbaar’ maken.
o Voordat u uw code invoert druk op toetsencombinatie ‘9#’ en vervolgens uw code. De
code die u intoetst is niet zichtbaar.
• ‘Zichtbaar’ maken.
o Voordat u uw code invoert druk op toetsencombinatie ‘0#’ en vervolgens uw code. De
code die u intoetst is zichtbaar.
Opmerking
Let erop dat de sneltoetsfunctie is alleen van toepassing is tijdens de huidige acties.
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Indien u de hotelkluis naar eigen behoefte wenst in te stellen dient u dit te doen via de programmeer
modus.
Programmeer modus
Zorg er tijdens programmeren en testen voor dat de kluisdeur altijd openstaat.
•

Toets in ‘**’, het LED scherm van de hotelkluis zal ‘PROG’ tonen. Toets vervolgens, binnen de 5
seconden nadat ‘PROG’ verdwenen is, de programmeercode ‘751019’ in. In het scherm ziet u als
volgt (voorbeeld):

•

De kluis is geprogrammeerd met de volgende parameters: 241301. Het cijfer op iedere positie
geeft de programmeermodus aan van de betreffende functie. Deze functies zijn als volgt:
o 1e positie: zichtbaar / onzichtbaar maken van de code als deze wordt ingetoetst
o 2e positie: lengte van de code (in dit voorbeeld 4-cijferig)
o 3e positie: manipulatieblokkering
o 4e positie: inschakelen mastercode
o 5e positie: alleen voor upgrade
o 6e positie: hotel / privé modus

Positie 1 – functie code zichtbaar/ onzichtbaar
Zichtbaar / onzichtbaar maken van de code op het scherm
• 0 – de code zal niet elke keer als u de code invoegt op het scherm zichtbaar zijn (het scherm zal
namelijk alleen ‘-------’ laten zien in plaats van de code, als u de code intoetst om de deur te
openen)
• 1 – de code zal elke keer op het scherm verschijnen (standaard ingesteld)
Positie 2 – aantal posities van de gebruikerscode
De gebruikerscode kan ingesteld worden in een 3-6 cijferige code
• 3 – voor een 3 cijferige code
• 4 – voor een 4 cijferige code
• 5 – voor een 5 cijferige code
• 6 – voor een 6 cijferige code
Positie 3 – automatische blokkade na ingave foutieve code
Automatisch blokkeren van het toetsenpaneel nadat 4 keer achtereenvolgens de verkeerde code is
ingetoetst (anti-manipulatieblokkering)
• 0 – voor een automatische blokkering van 0 minuten
• 1 – voor een automatische blokkering van 15 minuten (standaard ingesteld)
• 2 – voor een automatische blokkering van 30 minuten
Positie 4 – mastercode
Instellen van de mastercode
• 2 – de mastercode is uitgeschakeld (niet aanbevolen!)
• 3 – de mastercode is ingeschakeld (standaard ingesteld)
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Positie 5 – alle voor upgrade
Positie 6 – bedieningsmodus
Instellen van de bedieningsmodus voor hotelgebruik (tijdelijke code) of privégebruik (vaste code)
• 0 – privégebruik (vaste gebruikerscode voor openen)
• 1 – hotelmodus. Bij iedere gebruik een nieuwe code. Wisselt per gast

Wijzigen van de mastercode
Belangrijk!
• U kunt alleen de mastercode wijzigen als positie 4 is ingesteld op ‘3’. Zie progammeermodus.
• De initiële mastercode (1e gebruik) van de kluis is een samengestelde code van de fabrikant en uw
kluis. Deze code is opvraagbaar aan de hand van het serienummer van de kluis. Het serienummer
staat op de doos én de kluis. Het serienummer van de kluis bevindt zich op een sticker. Deze bevindt
zich meestal achter op de kluisdeur (binnenkant).
• De mastercode moet bestaan uit 6 cijfers. Zet de mastercode nooit op programmeer code ‘751019’
Zorg er tijdens programmeren en testen voor dat de kluisdeur altijd openstaat.
a) Toets in ‘**’, het scherm zal dan ‘PROG’ tonen. Toets vervolgens de mastercode in en het LED
scherm zal ‘NEW’ tonen.
b) Toets een combinatie van 6 cijfers naar keuze in binnen de 5 seconden nadat ‘NEW’ van het
scherm verdwenen is.
c) Het LED scherm zal ‘AGAIN’ tonen, toets dan nogmaals de mastercode in binnen de 5
seconden nadat ‘AGAIN’ verdwenen is.
d) Het LED scherm toont ‘DONE’, indien de nieuwe mastercode is succesvol opgeslagen.
e) Test de nieuwe mastercode ter controle

Wijzigen van de gebruikerscode (niet in hotelmodus!)
Belangrijk!
• U kunt alleen de gebruikerscode wijzigen als gebruik hiervoor is ingesteld. Functie positie 6 is
ingesteld op ‘0’. Zie progammeermodus.
Zorg er tijdens programmeren en testen voor dat de kluisdeur altijd openstaat.
f) Toets in ‘**’, het scherm zal dan ‘PROG’ tonen. Zodra melding ‘PORG’ verdwijnt toets in ‘68#’.
Het LED scherm zal ‘NEW’ tonen.
g) Toets een nieuwe gebruikerscode (3-6 cijferig) naar keuze in binnen de 5 seconden nadat
‘NEW’ van het scherm verdwenen is.
h) Het LED scherm toont ‘DONE’, indien de nieuwe gebruikerscode is succesvol opgeslagen.
i) Test de nieuwe gebruikerscode ter controle
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Informatieweergave kluis op het LCD scherm
Standaard informatie
• ‘HI’: geeft aan dat de batterijen vol zijn
• ‘LO’: geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn
•
•
•
•
•

Testen van de batterijen. Wanneer de deur dicht is, toetst u de sluittoets ‘#’ in. Als het scherm
weergeeft ‘HI’ betekent dat de batterijen (voldoende) vol zijn; geeft het scherm ‘LO’ aan, dan
betekent het dat de batterijen bijna leeg zijn en zo snel mogelijk vervangen moeten worden.
CLO: betekent dat de kluis is vergrendeld erop geschoven is
OPEN: betekent dat de grendel teruggeschoven is
DONE: betekent dat u de procedure succesvol heeft afgesloten
NEW: betekent dat u de nieuwe cijfers nu moet in toetsen

Foutmeldingen weergave
Als de volgende data op het scherm verschijnt betekent dat er een procedurefout heeft
plaatsgevonden en om deze op te heffen zult u de volgende instructies moeten volgen:
• HOLD deze melding verschijnt op het scherm nadat u vier keer achtereenvolgens een verkeerde
code heeft ingetoetst. Het gevolg hiervan is dat het elektronische code systeem zich
uitgeschakeld heeft en dat de toetsen niet meer reageren totdat het systeem zich binnen 15
minuten weer ingeschakeld
• ERR deze melding betekent dat de pas er verkeerd doorgehaald is of dat u de verkeerde code
heeft ingetoetst. U zult de handeling nogmaals moeten uitvoeren.
• ERR1 deze melding geeft aan dat de grendels zijn vastgelopen en de deur niet meer opengaat. In
dit geval geeft u dan een klein duwtje tegen de deur voordat u met het openingsprocedure
begint, zodat de grendels vrij komen.
• ERR2 deze melding geeft aan dat het sluitstuk blokkeert (de deur kan dan niet gesloten worden)
en hierdoor schuift de grendel niet in het sluitstuk. In dit geval geeft u een duwtje tegen de deur
totdat deze goed dicht en op zijn plaats zit voordat u verder gaat met het sluiten van de kluis.
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