
1. Sette i batterier 
Batteriene er lokalisert bak lokket på høyre side av låsen. Skyv lokket mot høyre og batteriholder kommer til syne, 
Sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier. Medfølgende batterier er kun testbatterier og bør skiftes. 

2. Åpne for første gang (Fabrikkode 4560) 
 Sett inn batterier som beskrevet ovenfor.  
Trykk * (Code vises i displayet) 
Tast inn fabrikkoden 4560  
Trykk #  

Skapet kan nå åpnes ved å vri om hendelen L Legge inn ny kode 

3. Legge inn ny kode (Forandre fabrikkoden) 
Trykk på knappen (svart eller rød) på innsiden av døren (EnTERCd vises i displayet)  
Tast inn ny kode 4-8 sifre  
Trykk # (SUCCESS vises i displayet)  
Ny fabrikkode er nå satt og dette er nå din hovedkode. 

  

NB! Ikke lukk døren før den nye koden er testet!  
  

4. Legge inn andre brukerkoder (inntil 4 stk) 
NB! Du må vite hovedkoden for å kunne legge inn brukerkoder.  

1) Trykk *  
2) Trykk #  
3) Tast inn hovedkoden 
4) Trykk # (0-ChAngE vises i displayet)  
5) Trykk 1 (Cn-1 vises i displayet)  
6) Tast inn nr. på brukeren du vil legge til eller endre (2 til 5) (EnTERCd vises i displayet)  
7) Tast inn den nye brukerkoden (4 til 8 sifre)  
8) Trykk # (RECOdE vises i displayet)  
9) Gjenta den nye brukekoden 
10) Trykk # (SUCCESS vises i displayet)  

 

5. Fjerne brukerkoder 

1) Trykk * (C0dE vises i displayet)  
2) Trykk # (EnTERCd vises i displayet)  
3) Tast inn hovedkoden 
4) Trykk # (0-ChAngE vises i displayet) 
5) Trykk 2 (dn-2345 vises i displayet) 
6) Trykk brukernr. (2-5) som ønskes fjernet  
7) Trykk 1 for å bekrefte at du vil fjerne brukerkoden (SUCCESS vises i displayet)  

 NB!  Hvis du angrer trykk 0 i stedet for 1 til slutt(brukerkoden fjernes da ikke)   
   

6. Endre visning i displayet 
1) Trykk * (C0dE vises i displayet)  
2) Trykk # (EnTERCd vises i displayet)  
3) Tast inn hovedkoden 
4) Trykk #  
5) Trykk 7  (dSP HIdE vises i displayet)  

  
NB!   Etter at du har trykket 7 synes ikke koden i displayet kun ****.   

Vil du at koden skal vises gjentar du prosessen ovenfor.  

7. Bruke skapet 
For å åpne skapet trykk * kode #. Skapet kan åpnes ved å vri hendelen mot høyre. 
Skapet låser seg automatisk når hendelen vris til venstre posisjon 
 
Trykkes feil kode 3 ganger, blir låsen sperret i 3 minutter. Hold vises i displayet og det kommer en alarm på i tre 
minutter. Når alarmen slutter å pipe kan du forsøke igjen med riktig kode. 
  

8. Varsling om batteribytte 
Hvis du oppdager at tallene ikke er tydelig synlige på skjermen, er det på tide å skifte batteri. Når døren ikke kan 
åpnes, selv om du har trykket på riktig kode, så kan det være på tide å bytte batteriene.  


