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ELEKTRONISK KOMBINASJONSLÅS

Endre Hovedkode (Med døren åpen)
1. Trykk og hold 0 nede til du får ett dobbelt signal. Rødt lys vil tennes.
2. Trykk eksisterende kode
(Dobbelt signal)
3. Trykk ny kode(6 siffer)
(Dobbelt signal)
4. Gjenta ny kode(6 siffer)
(Dobbelt signal)
Test den nye koden flere ganger før døren lukkes
Legge inn sekundær kode
1. Trykk og hold 1 nede til du får ett dobbelt signal. Rødt lys vil tennes.
2. Trykk hovedkoden
(Dobbelt signal)
3. Trykk ny kode(6 siffer)
(Dobbelt signal)
4. Gjenta ny kode (6 siffer)
(Dobbelt signal)

Generelt
Låsen opereres med en 6-sifret kode, med mulighet for å legge til en andre
brukerkode. Hvert trykk på tastaturet kvitteres med ett lyd og lys signal.
Gyldig kode etterfølges av dobbelt signal, feil kode ett trippelt signal. Etter ett
intervall på mer enn 10 sekunder, vil den allerede tastede delen av koden
slettes og hele kodesekvensen må tastes på nytt.
Åpne låsen
Standardkoden er 1-2-3-4-5-6. Tast koden og (etter dobbelt signal) er låsen
åpen. Vri da låsen mot høyre for å åpne. Hvis låsen ikke er vridd om innen 3
sekunder, låser den seg automatisk.
Låse låsen
Lukk døren og vri låsen tilbake. Låsen vil låse seg automatisk. Sjekk at den
virkelig er låst ved å forsøke å vri låsen mot høyre..
Sikkerhetsråd
Bytt standardkoden umiddelbart. Unngå å benytte personlig informasjon som
fødselsdato og lignende som kode. Ikke la uautorisert personell få tilgang til
koden.

Sekundærkoden endres på samme måte som hovedkoden.
Fjerne sekundær kode
1. Trykk og hold 3 nede til du får ett dobbelt signal. Rødt lys vil tennes.
2. Trykk hovedkoden
(Dobbelt signal)
Sekundærkoden er nå fjernet.
Manipulasjonssperre
Safen har tidssperre. D.v.s at dersom det tastes feil kode 4 ganger vil låsen
blokkeres i 5 minutter. Under blokkeringen vil safen varsle med lyssignal
hvert 10 sekund. Nye 5 minutters blokkering inntrer neste gang etter feil
kode 2 ganger
Bytte Batteri
Når batteriet begynner å bli dårlig vil låsen gi ett signal og det røde lyset
blinker. Bytt da batteriet. (Bruk kun Duracell 9V alkalisk batteri)
Batteribeholderen er lokalisert bak tastaturet.(Vipp lokket ned fra toppen og
batteriet vil komme til syne) Vær forsiktig når du løsner batteriet slik at ikke
ledninger blir ødelagt/ryker)

