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ES700P - E S705 P  

LCD DISPLAY RÖD/GRÖN LYSDIOD 

Vrid vänster och dra ut knappsatsen för att byta batterier. 

KNAPPSATS 

GRATTIS! 
 

Du har blivit ägare till en kvalitetsprodukt från Nordsec Security AB tillverkare av säkerhetsprodukter. 

Detta lås har två koder som går att programmeras individuellt. Låset har 6 siffror i kombinationen. 
Leveranskoderna är 1, 2, 3, 4, 5, 6, och 5, 6, 7, 8, 9, 0. Låset indikerar med grön lampa samt ”OPEn” vid 
rätt kod, och röd lampa med ”Error” vid fel kod. 

Om fel kod trycks in 5 gånger i rad efter varandra blockeras låssystemet under ca 3 minuter Om fel kod trycks in 5 gånger i rad efter varandra blockeras låssystemet under ca 3 minuter Om fel kod trycks in 5 gånger i rad efter varandra blockeras låssystemet under ca 3 minuter Om fel kod trycks in 5 gånger i rad efter varandra blockeras låssystemet under ca 3 minuter 
och går då ej att öppna även om rätt kod används.och går då ej att öppna även om rätt kod används.och går då ej att öppna även om rätt kod används.och går då ej att öppna även om rätt kod används. 
 

Öppning av skåpet:Öppning av skåpet:Öppning av skåpet:Öppning av skåpet:    

1. Tryck på ”START” knappen. sedan på knapparna 1, 2, 3, 4, 5, 6, eller 5, 6, 7, 8, 9, 0. 
2. När någon av koderna är intryckta lyser en grön lampa och ”OPEn” visas på displayen. 
3. Vrid nyckeln åt höger, därefter vrider Du handtaget åt höger och skåpet är öppet. 

    

För att byta kod:För att byta kod:För att byta kod:För att byta kod:    

• Skåpet har två koder med 6 siffror i varje kod. (1:a kod & 2:a kod) 2 olika koder som kan ändras 
på olika sätt.  

• Båda koderna måste programmeras om.  
• Du kan t.ex. använda 2:a koden dagligen där koden byts ut frekvent och använda 1:a koden som 

Reservkod/Mastercod som förvaras på annan plats. 
 

OBS!!  Programmering skall göras med öppen dörr samt prova nya kombinationen 2ggr. OBS!!  Programmering skall göras med öppen dörr samt prova nya kombinationen 2ggr. OBS!!  Programmering skall göras med öppen dörr samt prova nya kombinationen 2ggr. OBS!!  Programmering skall göras med öppen dörr samt prova nya kombinationen 2ggr. 
innan dörren stängs och låses.innan dörren stängs och låses.innan dörren stängs och låses.innan dörren stängs och låses.    

Det finns en vit programmeringsknapp som sitter inne i plåten på dörrens baksida som används vid 
programmering. 

För att ändra 1:a Koden.För att ändra 1:a Koden.För att ändra 1:a Koden.För att ändra 1:a Koden.    

1. Tryck:  ”START”  Lcd display visar:  ”---------” 
2.   XXXXXX  Tryck din 6-siffriga kod. 
3. Tryck på Vit prog-knapp på baksidan av dörren. Lcd display visar:  ”In” och den nya koden. 

 

För att änFör att änFör att änFör att ändra 2:a Koden.dra 2:a Koden.dra 2:a Koden.dra 2:a Koden.    

4. Tryck på Vit prog-knapp på baksidan av dörren. Lcd display visar:  ”---------” 
5. Tryck: ”START”  
6.   XXXXXX  Tryck din 6-siffriga kod. 
7.     Lcd display visar:  ”In” och den nya koden. 

 

Vid låg batterispänning:Vid låg batterispänning:Vid låg batterispänning:Vid låg batterispänning:    

Byt till 4st 1,5V alkaliska batterier om ”Lo-bAt” visas på displayen. Batterierna finns bakom knappsatsen, 
vrid knappsatsen till vänster och dra ut knappsatsen försiktigt så att kablarna inte förstörs.  
 

Vid batteribyte/Funktionstest:Vid batteribyte/Funktionstest:Vid batteribyte/Funktionstest:Vid batteribyte/Funktionstest:    

När batterierna är utbytta gör låset en funktiontest,  
”GOOD” på displayen visas att allt är OK. 
 

Error-----Err F       : Fel på ”START” knappen. 
Error-----Err b       : Fel på Programmeringsknappen. 
Error-----Err E       : Fel på EPROM kortet. 
Error-----Err 1-9    : Fel på någon av Nummerknapparna. 

 


