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Deponeringsskåp TR4 
Tekniska egenskaper 
• Avancerad teknologisk mikroprocessor 
• Elektronisk kod med valmöjlighet mellan 4 till 10 siffror (10 miljarder möjligheter) 
• Elanslutning 220 V med medföljande adapter. 
• El-kodlås kan också aktiveras med hjälp av 4 runda alkaline batterier LR6AA 1,5 
• Alfanumerisk knappsats med 12 tecken: 10 tecken med siffrorna 0 – 9 och 26 bokstäver  
• ”ENTER” knapp för att bekräfta/godkänna vald kod och öppning 
• 4 st ljus signaler ( 2 gröna:  ”Code” och ”OK”) (2 röda: felslagen kod och ”dags för batteribyte”) 
• Nödöppnings-nyckel vid elavbrott eller om batterierna tagit slut: kontakt för 9 V batteri vid knappsatsen. 

 

Introduktion 
• Deponeringsskåpet levereras från fabriken med kod 1111 och tidsfördröjning  00 minuter 
• Innan Ni använder skåpet  - läs igenom bruksanvisningen 

 - kontrollera att låsmekanismen fungerar med dörren öppen. 

• Om en av knapparna Trycks in aktiveras  (”OK” grön lampa) och summerton. ”ENTER” knappen aktiverar (”OK” grön lampa) 
när rätt kod är inslagen eller (”ERROR”  röd lampa) om fel kod är angiven. 

 

Notera 
Anslut adaptern eller sätt i 4 runda 1,5V batterier ( använd enbart alkaliska batterier) i magasinet bakom locket och ta bort 
skruven som spärrar elektromagneten ( försedd med gul”etikettgul”etikettgul”etikettgul”etikett” Se Fig. 1).     Skruva INTE tillbaka Skruva INTE tillbaka Skruva INTE tillbaka Skruva INTE tillbaka skruven !skruven !skruven !skruven ! 

 

    Prova låsfunktionen med dörren öppen och med låskolvarna utfällda 

• Slå 1111 och ”ENTER”. (”OK” grön lampa) lyser i 5 sekunder. Under denna tid vrid handtaget medurs för att dra tillbaka 
låskolvarna. 

• Om du anger fel kod . (”ERROR” röd lampa) lyser och summertonen ljuder.  
• Efter 3 försök med felaktig kod  är låset obrukbart i 10 minuter. Under dessa 10 minuter Lyser röd lampa ( ERROR) Efter 10 

minuter lyser (”OK”grön lampa) och summertonen ”tutar”. 
 

Inställning av personlig kod och tidlås 
1. Tryck in programeringsknappen som du hittar på dörrens baksida, knappen sitter bakom ett svart plastlock. 
2. (”CODE” grön lampa) tänds i 10 sekunder. Medan den gröna lampan lyser slå in din nya kod (min 4 siffror, max 10 siffror) 

tryck därefter ”ENTER”. 
3. Slå koden igen och tryck ”ENTER” för att bekräfta. En ton skall höras, som bekräftar din kod. 
4. Medan den gröna lampan fortfarande lyser, välj tidsfördröjning:  2 siffrigt nummer t.ex. ”00” för ingen tidsfördröjning eller 

t.ex. 05 för 5 minuters tidsfördröjning. Max 99 minuter. 
5. Tryck sen ”ENTER” för att bekräfta. En ton skall höras som bekräftar tidsinställningen. 

 

Om något fel uppstår lyser den (röda lampan ”ERROR”), försök igen. Låset behåller den gamla koden tills 
ny kod korrekt har angivits. 

 

 OBS!!! Innan du stänger skåpet testa att din nya kod fungerar (med dörren i öppet läge)  
 

Öppna skåpet utan tidsfördröjning 
1. Slå din egen kod som du valt och tryck ”ENTER”.  
2. (”OK” grön lampa) tänds i 5 sekunder. Öppna dörren inom denna tid. 

 

Öppna skåpet med 5 min tidsfördröjning 
1. Slå din egen kod som du valt och tryck ”ENTER”. 
2. (”OK” grön lampa) Börjar Blinka. Du har nu aktiverat tidsfördröjningen som pågår i 5 minuter. Efter 5 minuter hörs en 

ljudsignal och den (gröna ”CODE” lampan) blinkar.  
3. Du har nu 3 minuter på dig att slå koden igen och avsluta med ”ENTER”, innan systemet återgår till utgångsläget. 
4. När du har slagit koden andra gången lyser (”OK” grön lampa) som tänds i 5 sekunder. Öppna dörren inom denna tid. 

 

Kodlåssystem med Nödöppnings nyckel 
1. Öppna dekallocket med ett ”E” på                                

knappsatsens  (Se fig. 3) 
2. Sätt i nyckeln och vrid om till stopp. 
3. Öppna dörren 
4. När dörren är öppen, vrid tillbaka och ta                    

ut nyckeln. 
5. Stäng locket ”E” 
6. Gå vidare till Inställning av personlig kod. 

VARNING!! 
Förvara inte Nödöppnings 

nyckeln i skåpet 


