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ALLMÄNT 
Detta lås kan hantera en Huvudkod samt fem Användarkoder. Du kan programmera in 3-8 siffror i din kod. 
Huvudkoden är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 12345678. Användarkoderna är underställd Huvudkod och är ej inlagd från fabrik. 
Du har Möjlighet att programmera in Tidsfördröjning och Dubbelkommando som gäller endast för Användarkoderna. 
 

Låset signalerar med grön lysdiod vid korrekt åtgärd och röd lysdiod vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera 
resultatet innan dörren stängs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANTERING AV 5ST ANVÄNDARKODER OCH AVANCERADE FUNKTIONER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT ÖPPNA OCH STÄNGA LÅSET 
1. Tryck in giltig kod och ”#”. Låset signalerar med grön lysdiod. Leveransinställd Huvudkod är 12345678 
2. Vrid vredet åt höger till öppet läge inom fem sekunder och öppna dörren. 
3. För att stänga, vrid vredet åt vänster till låst läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på vredet. 

 

OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under 
blockeringstiden signalerar låset med en gul blinkning vid varje knapptryckning. 

 

ATT ÄNDRA HUVUDKODEN 
1. Tryck ”*” två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett fast sken. 
2. Tryck ”888#” inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset singnalerar med två pip. 
3. Tryck in nuvarande Huvudkod samt avsluta med ”#”. Låset signalerar med två pip. 
4. Tryck in en ny 3-8 siffrig kod och avsluta med ”#”. Låset signalerar med två pip och röd lysdiod lyser 

med fast sken. 
5. Tryck in den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och grön lysdiod att det är klart. 
    

Om något fel uppstår hörs en lång larmsignal och röd lysdiod lyser. Den gamla koden förblir aktuell. 

ATT LÄGGA IN ANVÄNDARKODER 
(Du kan lägga in 5st Användarkoder) 
1. Tryck ”*” två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med 

ett fast sken. 
2. Tryck ”333#” inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset singnalerar 

med två pip. 
3. Tryck in Huvudkoden samt avsluta med ”#”. Låset signalerar med två pip. 
4. Tryck ”1” och ”#” för första Användarkoden. Du kan lägga in 5st 

Användarkoder (1-5). Låset signalerar med ett pip. 
5. Tryck in önskad 3-8 siffrig kod och avsluta med ”#”. Låset signalerar med 

två pip och röd lysdiod lyser med fast sken. 
6. Tryck in den önskade koden igen. Låset signalerar med två pip och grön diod 

att det är klart. 
 

ATT ÄNDRA ANVÄNDARKOD 
7. Tryck ”*” två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med 

ett fast sken. 
8. Tryck ”444#” inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset singnalerar 

med två pip. 
9. Tryck in Användarkoden som du vill ändra (tex: första Användarkoden) samt 

avsluta med ”#”. Låset signalerar med två pip.  
10. Tryck ”1” och ”#” för första Användarkoden. Låset signalerar med ett pip. 
11. Tryck in en ny 3-8 siffrig kod och avsluta med ”#”. Låset signalerar med två 

pip och röd lysdiod lyser med fast sken. 
12. Tryck in den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och grön lysdiod 

att det är klart. 
 

ATT TA BORT ANVÄNDARKOD 
1. Tryck ”*” två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med 

ett fast sken. 
2. Tryck ”666#” inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset singnalerar 

med två pip. 
3. Tryck in Huvudkoden samt avsluta med ”#”. Låset signalerar med två pip. 
4. Tryck ”1” och ”#” för att ta bort första Användarkoden. Du kan välja mellan 

5st Användarkoder (1-5) Låset signalerar med två pip och röd lysdiod lyser 
med fast sken.  

5. Tryck ”1” igen för att bekräfta. Låset signalerar med två pip och grön diod att 
det är klart. 

ATT PROGRAMMERA TIDSFÖRDRÖJNINGEN  
(max.59min) (Endast för Användarkoderna) 
1. Tryck ”*” två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett 

fast sken. 
2. Tryck ”159#” inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset singnalerar med 

två pip.  
3. Tryck in Huvudkoden samt avsluta med ”#”. Låset signalerar med två pip. 
4. Tryck in Tidsfördröjningen med tvåsiffrigt värde och ”#”. Låset signalerar med två 

pip och grön diod att det är klart.  
T.ex. om Du vill programmera 5 minuters fördröjning, tryck ”05#”Om Du vill ta T.ex. om Du vill programmera 5 minuters fördröjning, tryck ”05#”Om Du vill ta T.ex. om Du vill programmera 5 minuters fördröjning, tryck ”05#”Om Du vill ta T.ex. om Du vill programmera 5 minuters fördröjning, tryck ”05#”Om Du vill ta 
bort Tidsfördröjningen Tryck ”00#”.bort Tidsfördröjningen Tryck ”00#”.bort Tidsfördröjningen Tryck ”00#”.bort Tidsfördröjningen Tryck ”00#”.    
 

ATT ÖPPNA MED TIDSFÖRDRÖJNING 
1. Tryck in giltig Användarkod och ”#”. Tidsfördröjningen startar. Under 

tidsfördröjningen är knappsatsen låst. Trettio sekunder innan den inställda tiden 
larmar låset för att uppmärksamma att snart öppnar låset. 

2. När larmet tystnar lyser en grön lysdiod i fem sekunder. Vrid omedelbart vredet åt 
höger till öppet läge och öppna dörren.  

 

ATT AKTIVERA OCH DEAKTIVERA DUBBELKOMMANDO  
(2 Användarkoder krävs för att öppna låset) 
1. Tryck ”*” två gånger. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med ett 

fast sken. 
2. Tryck ”158#” inom tio sekunder medans gul lysdiod lyser. Låset singnalerar med 

två pip. 
3. Tryck in Huvudkoden samt avsluta med ”#”. Låset signalerar med två pip. 
4. Tryck ”2” och ”#” för att aktivera Dubbelkommando. Låset signalerar med två pip 

och grön lysdiod att det är klart. 
Minst 2 Användarkoder måste vara inlagda för Dubbelkommando. Om Du vill ta Minst 2 Användarkoder måste vara inlagda för Dubbelkommando. Om Du vill ta Minst 2 Användarkoder måste vara inlagda för Dubbelkommando. Om Du vill ta Minst 2 Användarkoder måste vara inlagda för Dubbelkommando. Om Du vill ta 
bort Dubbelkommandot Tryck ”1” och”#”.bort Dubbelkommandot Tryck ”1” och”#”.bort Dubbelkommandot Tryck ”1” och”#”.bort Dubbelkommandot Tryck ”1” och”#”.    

 

ATT ÖPPNA MED DUBBELKOMMANDO 
1. Tryck Användarkod och ”#”. Låset signalerar med två pip och gul lysdiod lyser med 

ett fast sken.  
2. Tryck (annan) Användarkod och ”#”. Låset signalerar med grön lysdiod. 
3. Vrid vredet åt höger till öppet läge inom fem sekunder och öppna dörren. 
 

ATT BYTA BATTERI 
Om låset signalerar med röd 
lysdiod och larmsignal efter 
öppning indikerar detta att 
batteriet börjar ta slut. 
Öppna i sådana fall locket 
på knappsatsens undersida 
och ta bort det gamla 
batteriet och ersätt det med 
ett nytt 9V Alkaliskt 
högströmsbatteri. Vi 
rekommenderar Duracells 
Alkaliska 9V batterier. 

 


