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För att byta kod.     (Två olika koder går att programmera in) 
1:a Koden:1:a Koden:1:a Koden:1:a Koden:  ( M  ( M  ( M  ( M  →        Ny kod  Ny kod  Ny kod  Ny kod  →        # )# )# )# ) 

1.1.1.1. Tryck på minnesknappen ”M” på baksidan av dörren bakom ett hål i täckkåpan. (Ett pip hörs och lysdioden lyser med 
ett fast sken) 

2.2.2.2. Tryck in din nya kod på knappsatsen, endast siffrorna. (min.4 -max.16 siffror) (signalerar med ett pip/blink.) 
3.3.3.3. Avsluta med #. (Ljudsignal hörs) 

 

Ex:) Om ny kod är bestämt till 2100. Tryck på ”M” därefter 2 1 0 0 och avsluta med #. (en ljudsignal hörs) 
 

2:a Koden:2:a Koden:2:a Koden:2:a Koden:   ( M( M( M( M        →        2  2  2  2  →        #  #  #  #  →    Ny kod  Ny kod  Ny kod  Ny kod  →        # )# )# )# ) 

1.1.1.1. Tryck på minnesknappen ”M” på baksidan av dörren bakom ett hål i täckkåpan. (Ett pip hörs och lysdioden lyser med 
ett fast sken) 

2.2.2.2. Tryck 2 på knappsatsen. (signalerar med ett pip/blink.) 
3.3.3.3. Tryck # på knappsatsen.  (signalerar med ett långt pi--------p.) 
4.4.4.4. Tryck in din nya kod på knappsatsen, endast siffrorna.    (min.4 -max.16 siffror) (signalerar med ett pip/blink.) 
5.5.5.5. Avsluta med #.               (Ljudsignal hörs) 

 

Ex:) Om ny kod är bestämt till 4400. Tryck på ”M” därefter 2 # 4 4 0 0 och avsluta med #. (en ljudsignal hörs) 
 För att byta kod med dörren stängd.    ( #  ( #  ( #  ( #  →        Nuvarande kod  Nuvarande kod  Nuvarande kod  Nuvarande kod  →        #  #  #  #  →        Ny kod  Ny kod  Ny kod  Ny kod  →        # )# )# )# ) 
 

1.1.1.1. Tryck på #. (signalerar med ett pip/blink.) 
2.2.2.2. Tryck din nuvarande kod (signalerar med ett pip/blink.) 
3.3.3.3. Tryck på #. (Ljudsignal hörs)  
4.4.4.4. Tryck in din nya kod (min.4 -max.16 siffror) (signalerar med ett pip/blink.) 
5.5.5.5. Avsluta med #. (Ljudsignal hörs) 

 

Ex:) Om du vill ändra koden 2100 till ny kod 2000, Tryck på # 2 1 0 0 # 2 0 0 0 # .    (en ljudsignal hörs) 

För att radera 2:a koden.    ( M  ( M  ( M  ( M  →        #  #  #  #  →        2  2  2  2  →        # )# )# )# ) 

1.1.1.1. Tryck på minnesknappen ”M” på baksidan av dörren bakom ett hål i täckkåpan.(Ett pip hörs och lysdioden lyser med 
ett fast sken) 

2.2.2.2. Tryck på #. (signalerar med ett pip/blink.) 
3.3.3.3. Tryck på 2. (signalerar med ett pip/blink.) 
4.4.4.4. Tryck in din nya kod (min.4 -max.16 siffror) (signalerar med ett 

pip/blink.) 
5.5.5.5. Avsluta med #. (signalerar med ett långt pi--------p.) 
 

Ex:) Om du vill radera andra koden, Tryck på minnesknappen ”M” därefter 2 och avsluta med #  (en ljudsignal hörs) 
 

• OBS !!!   Kontrollera att koden är korrekt programmerad genom att slå ”C kod #” minst 4:a gånger.                                
• Om Du inte kan öppna dörren när rätt kod är inslagen och ljudsignalen ljuder, då måste batterierna bytas ut 

till 4st 1,5V AA (R6). Livslängd 3år. 
• Koden försvinner inte om batteriet skulle vara dåliga eller borttagna. 
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Öppning av skåp och lås. 
Kontrollera att det finns batterier i 
batterihållaren, 4st 1,5V AA (R6). 
Leveranskoden är 1 2 3 4. 
 

1. Tryck på startknappen C. (Lysdioden 
blinkar/piper en gång för varje 
knapptryckning) 

2. Tryck in leveranskoden 1 2 3 4.  
3. Avsluta med #. (Ljudsignal hörs) 
4. Vrid handtaget/vredet medsols och öppna dörren medans ljudsignalen hörs. 
 

• Om fel kod trycks in kommer låset att indikera med 4 snabba pip. 

• Om fel kod trycks in 5 gånger kommer låset att låsa sig. 

• För att frigöra låset från låsningen. Tryck in din kod 2 gånger efter varandra, efter sista knapptryckningen hörs en ljudsignal.  
    Ex:) C 1 2 3 4 #   C 1 2 3 4 # 

 


