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GRATTIS! 
 

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

Öppning Öppning Öppning Öppning av av av av skåpskåpskåpskåp....    MMMModell:odell:odell:odell:    SSPSSPSSPSSP, , , , ESP, RD1, DX110, DX120ESP, RD1, DX110, DX120ESP, RD1, DX110, DX120ESP, RD1, DX110, DX120 

När Du skall öppna skåpet trycker Du på knapp C 1 2 3 4 #. När Du tryckt in sista knappen skall nyckeln 
omedelbart vridas om och skåpet är öppet. 

Öppning Öppning Öppning Öppning av av av av skåpskåpskåpskåp. M. M. M. Modell:odell:odell:odell:    DX130DX130DX130DX130----DX600, 203PDX600, 203PDX600, 203PDX600, 203P 

När Du skall öppna skåpet vrider Du nyckeln åt höger så långt det går. Därefter trycker Du på                      
knapp C 1 2 3 4 5 6 samt #. Skåpsdörren skall nu öppnas. 

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

När Du vill programmera in en egen kod trycker Du först in knappen som sitter inne i plåten på dörrens 
insida. Den röda signallampan på dörrens framsida lyser nu och Du måste omedelbart programmera in den 
nya koden. Använd ej C vid programmering. 

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

Programmering kan bara ske under den tid signallampan lyser. 

OBS!OBS!OBS!OBS!            Prova alltid den nya kodenProva alltid den nya kodenProva alltid den nya kodenProva alltid den nya koden    medmedmedmed    öppen dörr:öppen dörr:öppen dörr:öppen dörr:    

• VVVVrid om nyckeln eller tryck ner handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge.rid om nyckeln eller tryck ner handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge.rid om nyckeln eller tryck ner handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge.rid om nyckeln eller tryck ner handtaget så att kolvarna hamnar i utfällt läge.                
Modell: Modell: Modell: Modell: SSPSSPSSPSSP, , , , ESP, RD1, DX110, DX120ESP, RD1, DX110, DX120ESP, RD1, DX110, DX120ESP, RD1, DX110, DX120....    

• Tryck in automatreglingsstaget mellan gångjärnet på dörrens baksida så att kolvarna Tryck in automatreglingsstaget mellan gångjärnet på dörrens baksida så att kolvarna Tryck in automatreglingsstaget mellan gångjärnet på dörrens baksida så att kolvarna Tryck in automatreglingsstaget mellan gångjärnet på dörrens baksida så att kolvarna 
hamnar i utfällt läge. För att låshamnar i utfällt läge. För att låshamnar i utfällt läge. För att låshamnar i utfällt läge. För att låsa vrid nyckeln till vänster till stopp, därefter öppna a vrid nyckeln till vänster till stopp, därefter öppna a vrid nyckeln till vänster till stopp, därefter öppna a vrid nyckeln till vänster till stopp, därefter öppna 
genom att vrid om nyckeln till höger och tryck in din kod. genom att vrid om nyckeln till höger och tryck in din kod. genom att vrid om nyckeln till höger och tryck in din kod. genom att vrid om nyckeln till höger och tryck in din kod. MMMModell:odell:odell:odell:    DX130DX130DX130DX130----DX600,DX600,DX600,DX600,203P203P203P203P....    

    

      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 C 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 erhållOm fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhållOm fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhållOm fel kod trycks in när skåpet skall öppnas erhålles en felsignal.es en felsignal.es en felsignal.es en felsignal.    

Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 25 minuter och Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 25 minuter och Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 25 minuter och Om fel kod trycks in 4 gånger efter varandra blockeras låssystemet under ca 25 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.    

Låset drivs av 1,5 volts batterier som är placerade under knappanelen på dörrens framsida.Låset drivs av 1,5 volts batterier som är placerade under knappanelen på dörrens framsida.Låset drivs av 1,5 volts batterier som är placerade under knappanelen på dörrens framsida.Låset drivs av 1,5 volts batterier som är placerade under knappanelen på dörrens framsida.    

 

 

 

 


