INSTRUKTION FÖR KODLÅS MED 2
PERSONLIGA KODER SMP och SM

De personliga koderna på detta skåp har förprogrammerats vid fabrik till (Start) 1,2,3,4,5,6
samt (Start) 5,6,7,8,9,0 vilket kan ändras till valfri kod enligt eget önskemål.

ÖPPNING
1) Tryck på (Start) knappen på sifferpanelen och tryck därefter i en följd på siffrorna 1 2 3 4
5 6 eller 5 6 7 8 9 0 inom 10 sek.
2) När ovanstående 6 siffror tryckts in, lyser en grön lampa intill displayen märkt open. Så
länge den gröna lampan lyser kan du öppna skåpet genom att vrida vredet åt höger.
OMPROGRAMMERING TILL PERSONLIG KOD
Detta görs med öppen dörr:
Den första personliga koden.
1) På insidan av dörren finns en ”minnesknapp”
2) Tryck på minnesknappen och sedan knapp 1.
3) Tryck därefter på startknappen och slå de 6 nya siffrorna som ni valt som Er unika kod.
4) Vänta ett par sekunder tills det står ”again” i displayen och repetera den nya koden.
5) Låset är nu programmerad till Er personliga kod.
6) Testa alltid så att koden fungerar innan Ni stänger och låser dörren.
Den andra personliga koden
1) Tryck på ”minnesknappen” på insidan av dörren och sedan på knapp 2
2) Se från punkt 3 ovan
BATTERIBYTE
När batterikapaciteten blir för låg, visar displayen ”Lo-Bat” varje gång (Start) trycks in.
Batteribyte bör då ske omgående. När batteribyte skett, testar skåpet de nya batterierna.
Avvakta under tiden med att trycka på displayen, tills den slocknat. Använd 4 st 1,5 volts
alkaliska batterier.
SPÄRR
Om fel nummer trycks in fler än 5 gånger i en följd, kommer ett larm att startas och ljuda
under 3 minuter. Vänta till larmet stängs av och prova igen.
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