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 Manual för lås till Dataskåp  
 N-serien 
 
  
 ATT ÖPPNA OCH STÄNGA SKÅPET 

1. Tryck på ”Start”-knappen.  
2. Skriv in den sex-siffriga koden. (Fabrikskoden är 1 2 3 4 5 6). ”OPEn” visas i displayen tillsammans 

med ett pipljud. 
3. Vrid handtag/nyckel och öppna dörren. 
4. Stäng dörren och vrid tillbaka nyckeln för att låsa dörren. 

 

   
 
ATT ÄNDRA KOD 

1. Tryck in nuvarande kod och öppna dörren. 
2. På insidan dörren finns en vit knapp, bakom luckan ”Memory button”, tryck på knappen. ”-CodE-” 

kommer att visas på displayen, följt av ”USEr_”. 
3. Tryck på 1 och sedan START-knappen. ”——————” visas. 
4. Tryck in din nya 6-siffriga kod. ”AgAin” följt av ”——————” visas. 
5. Tryck in din nya 6-siffriga kod igen. ”In 1” visas på displayen. 
6. Koden är nu bytt. Prova din nya kod med dörren öppen. 

 

BATTERI 
Det är dags att byta batterier när något av följande inträffar: 

* Displayen visar ”Lo_bAt”. 

* Dörren går inte att öppna när ”OPEn” meddelandet visas när du slagit koden. 

* Det står ”Good” på displayen tillsammans med ett ”pip-pip” ljud efter koden sla-
gits. 

* Skärmen inte går igång efter du tryckt på START-knappen. 

 

HUR DU BYTER BATTERI 
(Använd dig av 4st AA batterier, 1.5V alkaliska) 

1. Ta bort batteriluckan under knappsatsen. 

2. Sätt in de nya batterierna. 

3. Stäng luckan tills ett klick hörs. 

Efter du har bytt batterier: testa alltid att allt fungerar som det ska med öppen dörr. 

 
LJUDEFFEKT PÅ ELLER AV 
1. Öppna dörren och tryck på den vita ”Memory” knappen i 3 sekunder. Efter ett ”pip”-ljud visas ett 

meddelande på displayen: ”On-OFF”. 

2. Tryck på 0 och sedan START för ljud PÅ. Tryck på 1 och sedan START för ljud AV. 

OBS! Om låset visar ”Err-03” efter inslagen kod så sig-
nalerar låset att fel kod används.  


