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€uro Counters Oy 

 
 

MBG Travel Safe käyttöohje 
 

 

 

Koodin valinta 

 
- koodi on 4 eri valintaa, ei ole numeerinen näppäimistö 
- yksittäinen painallus per näppäin 

- käyttöön voi valita min. 3 tai maks. 6 “numeroisen” koodin 
 

 
Koodin ohjelmointi 
 

- paina ja pidä pohjassa “Learn” näppäintä ks. kuva alla, virheä valo 
syttyy. Nähdessäsi punaisen valon vilkkuvan ja kun kuulet kaksi 

piippausta, vapauta näppäin. 
- syötä uusi koodi 3-6 valintaa 13 sekunnin sisällä, vihreä valo vilkkuu ja 

kuulet äänen jokaisesta syöttämästäsi koodista. 
- paina ja pidä pohjassa “Learn” näppäintä uudelleen 3 sekuntia, vihreä 

valo palaa. Kun valo muuttuu punaiseksi, vapauta näppäin. 

- valon ollessa pois päältä syötä koodi uudelleen vahvistaaksesi sen. 
- paina ja pidä pohjassa “Learn” näppäintä kolmannen kerran kolme 

sekuntia, vihreä valo pysyy päällä ja piippaa pari kertaa vahvistaen 
koodin. Uusi koodi on hyväksytty.  

 

 
Mikäli valo vaihtuu vihreästä punaiseksi ja se antaa äänimerkin kolme 

kertaa, niin virhe tapahtui koodin ohjelmoinnissa. Aloita alusta uudelleen. 
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Kaapin avaus avaimella 

 
- aseta avain kaapin etuosaan 
- käännä myötäpäivään ja avaa kaappi 

- poistaaksesi avain käännä vastapäivään 
 

Äänen vaimennus 
 
Vaimennus “Mute” näppäin löytyy “Learn” näppäimen vierestä, paina ja pidä 

pohjassa “Mute” näppäintä kolme sekuntia ja vaimennus on päällä tai pois. 
 

Lukitustila 
 

Käyttäjän syöttäessä koodin kuusi kertaa väärin menee kaappi lukitustilaan. 
Tässä tilassa näppäimet eivät vastaanota mitään. Käyttäjän yrittäessä syöttää 
koodia ledivalo vilkkuu punaisena ja kuulet kaksi merkkiääntä. 

 
Alhainen paristojen tila 

 
Paristojen vaihtokehotus ilmene 3 x punainen valo ja 3 x äänimerkki, kun 
näppäimiä käyttää.  

 

                    
 

 
 

 
Maahantuonti, markkinointi ja huolto: 
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