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GRATTIS! 
 

Du har blivit ägare till en kvalitetsprodukt från världens största tillverkare av säkerhetsprodukter. 

FUNKTIONERFUNKTIONERFUNKTIONERFUNKTIONER    
Det ingår 3 nycklar till skåpet. 1 st Masternyckel + 2 st standard nycklar.  

Masternyckeln har ett runt grepp och kan öppna skåpet utan kod. Nyckeln bör sparas på annan plats el.  
på ett säkert ställe, som kan användas när ni har glömt koden, tappat de andra nycklarna eller om 
batterierna börjar ta slut. (lägg inte Masternyckeln i skåpet). De andra två nycklar är till för att användas 
varje dag med kod. 
 

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

När Du skall öppna skåpet trycker Du på knapp  * 1 2 3 4 #. När Du tryckt in sista knappen visas ”Good” 
på displayen, nu skall nyckeln omedelbart vridas om och skåpet är öppet. 
 

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

När Du vill programera in en egen kod trycker Du först in knappen som sitter inne i plåten ”M” på dörrens 
insida. Displayen visar ”Code” på dörrens framsida och Du måste omedelbart programera in den nya 
koden. Använd ej * vid programering. Du kan programmera från 2-8 siffror i din kod. 
 

När den nya koden är intryckt avslutar Du programeringen genom att trycka in #. Genom ljudsignaler 
registreras att ny kod mottagits. 
 

Programmering kan bara ske under den tid ”Code” visas på displayen. 
 

OBS!OBS!OBS!OBS!    Prova alltid den nya koden med öppen Prova alltid den nya koden med öppen Prova alltid den nya koden med öppen Prova alltid den nya koden med öppen dörr, vrid om nyckeln eller tryck ner dörr, vrid om nyckeln eller tryck ner dörr, vrid om nyckeln eller tryck ner dörr, vrid om nyckeln eller tryck ner 
handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge.handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge.handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge.handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge. 

      Ex. Du vill ha 1 2 4 till ny kod. 

1. Tryck in knappen på dörrens insida. 
2. Då signallampan tänts trycker Du in 1 2 4 samt #. 
3. Mottagningssignal erhålles och systemet har mottagit den nya koden. 
4. Prova med öppen dörr genom att trycka * 1 2 4 #. 

 

Maximalt kan åtta siffror matas in i koden (100 000 000 kombinationer).Maximalt kan åtta siffror matas in i koden (100 000 000 kombinationer).Maximalt kan åtta siffror matas in i koden (100 000 000 kombinationer).Maximalt kan åtta siffror matas in i koden (100 000 000 kombinationer).    

Om fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles fel signal.Om fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles fel signal.Om fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles fel signal.Om fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles fel signal.    

Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandrOm fel kod trycks in 4 gånger efter varandrOm fel kod trycks in 4 gånger efter varandrOm fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 5 minuter och a blockeras låssystemet under ca 5 minuter och a blockeras låssystemet under ca 5 minuter och a blockeras låssystemet under ca 5 minuter och 
går då ej att öppna även om rätt kod används.går då ej att öppna även om rätt kod används.går då ej att öppna även om rätt kod används.går då ej att öppna även om rätt kod används.    

När displayen visar ”Lo BaNär displayen visar ”Lo BaNär displayen visar ”Lo BaNär displayen visar ”Lo Batttt” måste batterierna bytas till 4st Alkaliska 1,5 volts batterier som ” måste batterierna bytas till 4st Alkaliska 1,5 volts batterier som ” måste batterierna bytas till 4st Alkaliska 1,5 volts batterier som ” måste batterierna bytas till 4st Alkaliska 1,5 volts batterier som 
är placär placär placär placerade på knappanelen högra sida.erade på knappanelen högra sida.erade på knappanelen högra sida.erade på knappanelen högra sida.    

 

 

 

 

Varning!Varning!Varning!Varning!    
Lämna inte Lämna inte Lämna inte Lämna inte 

Masternyckeln i Masternyckeln i Masternyckeln i Masternyckeln i 
skåpet.skåpet.skåpet.skåpet.    

 


