
BRUKSANVISNING FÖR TOP 30, 48, 144
Detta lås har en förprogrammerad användarkod på tre siffror som är ”159”. Det finns även en masterkod som är 
”011223”. För att enkelt ändra användarkod och masterkod följ instruktionerna nedan.

Tänk på att när du ställer om koderna så skall DÖRREN ALLTID VARA I ÖPPET LÄGE. Testa er nya kod innan ni stänger 
dörren.
ÄNDRA ANVÄNDARKOD OCH MASTERKOD
Tryck * *, när den gula lampan lyser betyder det att du kan välja en ny kod. 
Tryck först in den nuvarande användarkoden (för byte användarkod)eller nuvarande masterkoden (för byte masterkod) 
och avsluta med #, om koden du har angivit är korrekt fortsätter den gula lampan att lysa.

Tryck nu in din NYA kod på 3-8 siffror och bekräfta med #, upprepa förfarandet en gång till genom att skriva in din nya 
kod igen och bekräfta med #. När den gula lampan slocknar betyder det att koden är ändrad.

Note: Du kan alltid trycka på # för att avbryta, och börja om från början.

Om den gula lampan blinkar och det piper från låset, betyder det att koden INTE är korrekt ändrad. Gör om 
ovanstående steg till dess att lampan slocknar.

ÖPPNA OCH STÄNG DÖRREN
Tryck in din användarkod eller masterkod och tryck på # för att bekräfta. När det lyser en grön lampa kan du vrida på 
handtaget och öppna dörren.
Om FEL kod slås in 3 gånger i följd, kommer panelen att förbli låst i ca 20 sekunder. Om koden som trycks in är fel 
ytterligare 3 gånger i följd, kommer panelen att vara avstängd i 5 minuter och ett alarm kommer att låta under 
5 minuter.

Note: Om du får ett rött och ett grönt ljus samtidigt när du öppnar skåpet betyder det att batterierna i låset håller på 
att ta slut, och att de skall bytas så snart som möjligt.

ÖPPNA SKÅPET MED NÖDÖPPNINGSNYCKEL
Om du glömmer din kod eller om batterierna har dött går det att öppna skåpet med en nödöppningsnyckel. Ta bort det 
grå låsskyddet och vrid om med nyckeln, när man har vridit runt nyckeln kan man vrida på handtaget och öppna dörren. 
När dörren är öppen går det att byta batterier, koden som var programmerad när batterierna dog GÄLLER fortfarande . 
FÖRVARA INTE NÖDÖPPNINGSNYCKELN I SKÅPET

ÅTERSTÄLL MASTERKOD OCH ANVÄNDARKOD TILL ORIGINALINSTÄLLNINGAR Låsskydd (Nyckelhål)
För att återställa låset till dess originalinställningar behöver man skruva bort tre skruvar från kåpan som skyddar låset 
på insidan av dörren. Där sitter en svart knapp som man ska trycka in i minst 3 sekunder. (Se bild)
När man trycker in den svarta knappen kommer den gröna lampan att blinka två gånger. Efter det kommer de gröna, 
röda och gula lamporna lysa för att sedan slockna samtidigt. När lamporna slocknar har användarkoden
samt masterkoden återställts till originalinställningarna.
Originalkoden är ”159” och masterkoden är ”011223” 
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