Manual
Läs noga manualen innan ni använder skåpet.
All programmering skall ske med öppen dörr.

1. Öppning av skåpet första gången
om batterier ej är installerade.

4. ÖPPNA SKÅPET

c. Tryck # för att bekräfta. Displayen
visar ‘IN’.

a. Tryck in fabrikskod:
a. För plattan (Z) (se diagram 1)
motsols.

b. Sätt I nödöppningsnyckeln I låset och
vrid den motsols.

0000(användarkod) eller 8888

b. (master kod).
c. Tryck # , och displayen visar ‘OPEN’.
d. Vrid handtaget motsols inom 4
sekunder för att öppna dörren.

c. Vrid vredet motsols (se diagram 1) för
att öppna dörren.

Notera: Ett tryck på * kan radera senaste
slagna siffran.

Diagram 1
Varning:

a. Om koden är felaktig, Signalerar låset
med 3 korta pip, Displayen visar
Error’.
b. Om man trycker fel kod mer än 3
gånger så blockeras låset I 3 minuter
och låset signalerar med korta pip.

Programmera

Master koden

a. Detta skåp kan öppnas med en
nödöppningsnyckel
b. För täckskylten (Z) (se diagram 1)
moturs.

c. Sätt in medleveread
a. Tryck på set knappen (X) (se
b. diagram 2) bakom batteriluckan
Tryck #. Displayen visar ‘OLD
COdE’.
c. Tryck in den gamla masterkoden
(Fabrikskoden är 8888), Tryck #för
att bekräfta. Displayen visar ‘SET’.
d. Tryck in den nya masterkoden 3-8
siffror, Trycks # för att bekräfta.Tryck
in den nya masterkoden ytterligare
en gång (displayen visar ‘rEPEAT’).
Och tryck sedan på # för att bekräfta.
Displayen visar ‘IN’.

nödöppningsnyckel i låset och vrid
moturs.

d. Vrid handtaget moturs för att öppna
skåpet..
Varning: Förvara inte nyckeln I skåpet
8. Öppna skåpet när batteriet är
urladdat (utan nyckel)
Till vänster om knappsatsen finns uttag
För ett 9 volts batteri. Håll batteriet mot.
+ och – polerna och slå er kod.

Notera:
9. TESTA BATTERIERNA

2. INSTALLERA BATTERIER
3. (om de ej är fabriksinstallerade)

5. PROGRAMMERA LÅSET

gången kommer det pipa 3 gånger
och displayen visar ‘Error’. Man
måste då börja om från början.
b. Testa Era nya koder med öppen dörr
innan ni stänger dörren och låser.

För att testa batterierna:Tryck #, om
batterierna är svaga,visas ‘Lo-bAT’,på
splayen.

batterier.

6. Dold kod

Programmera användarkoden:

Om man önskar att koden inte skall
synas I displayen så trycker man #
två ganger innan man trycker in sin egen
kod.

Låset kräver 4 st AA alkaliska’ (1.5V/LR6)
batterier.Öppna skåpet, ta bort
batteriluckan,och ersätt de gamla med
nya (se diagram 2). Diagram 2

Låset är förprogrammerat med 2 koder.
Låset kräver 4×‘AA’ (1.5V) batterier. Ta
bort batteriluckan (Y) (se diagram 2) och
installera batterierna. Försäkra Er om att
batterierna är rättvända Displayen
kommer att scanna av statusen på det
elektroniska låssystemed automatiskt Om
allt är ok så kommer displayen att visa,
(se diagram 1) ‘good’.

För Er egen säkerhet bör Ni byta dessa
koder till Era personliga koder. Detta
måste även göras varje gång man byter

a. Tryck på set knappen (X) (se diagram
Leveransbatterier kan vara av mindre god
kvalitet. Använd alkaliska batterier.

a. Om man trycker in fel kod vid andra

2) bakom batteriluckan. Displayen
visar ‘SET COdE’.
b. Mata in Er personliga kod (3-8 siffror).

7. Nödöppning

BYTE AV BATTERIER

