
BRUKSANVISNING

Strömförsörjning / Batteribyte:

Att öppna:

Att byta kod: (med dörr öppen)

Tryck in giltig 6 siffrig kod (leveranskod= 1-2-3-4-5-6), rätt kod bekräftas med dubbel 
ljud/ljus signal. Inom (tre) 3 sekunder vrid vredet till Öppet läge och öppna skåpet.

Låsning:

Stäng dörren och vrid vredet tillbaka till låst läge. Låset är nu låst.

Låsning:

Stäng dörren och vrid vredet tillbaka till låst läge. Låset är nu låst.

SVENSKA
ALLMÄNT

Tryck och håll nertryckt knapp [ 0 ] tills låset bekräftar med dubbel signal. Dioden lyser med fast 
sken under följande handling:
1. Tryck in den gamla (aktuella) koden (låset bekräftar med dubbel signal)
2. Tryck in ny kod (dubbel signal) och repetera den nya koden en gång till (dubbel signal)

Om något fel uppstår hörs en lång signal. Den gamla koden förblir aktuell. 

Vid låg battery spänning indikerar låset med upprepade korta signaler vid öppning.
Batteriet måste bytas.

För att byta batteriet skjut bort locket (bilden till höger). Avlägsna det 
gamla batteriet och koppla in det nya. Använd endast Alkaliska 9V 
batterier helst Duracell.

Detta är ett program med 10 st. användare- en s.k. "Chef" och 9 "Användare". Låset har alltid 6 
siffror i koden eller bokstäver i de fall ett ord är valt som kod. Chefskoden kan lägga till eller radera 
Användar koden utan att känna till denna.
Rätt åtgärd bekräftas med dubbel signal. Fel åtgärd bekräftas med en lång signal.

Återvinn de gamla batterierna.
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POS POS
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
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Att hantera koderna:
Med Chefskoden kan upp till nio Användar koder läggas till eller tas bort. Anställd koderna är 
numrerade från position ett [1] till position [9]. För att lättare se vilka positioner som är upptagna 
rekommenderas användning av Positions tabellen under. Du kan också kontrollera vilka positioner 
som är upptagna på ePASSen. 
"Användare" kan ändra sina koder själva (se sidan 1)

Alla koder måste skiljas åt. Kod längd är alltid 6 siffror.        

För att addera en användare:
Tryck och håll nertryckt knapp [ 1 ] tills låset bekräftar med dubbel signal. Dioden lyser med fast 
sken under följande handling:
1. Tryck in Chefskod
2. Tryck önskad användar position [ 1 ] till [ 9 ] (ledig position bekräftas med dubbel signal)
3. Tryck in Anställd koden två gånger (bekräftas med dubbel signal efter varje gång)

Om något fel uppstår vänta 10 sekunder och börja om.

Ta bort någon av "Användar" koderna
Tryck och håll nertryckt knapp [ 3 ] tills låset bekräftar med dubbel signal. Dioden lyser med fast 
sken under följande handling.
1. Tryck in Chefskod
2. Tryck önskad användar position [ 1 ] - [ 9 ] (Dubbel signal bekräftar position borttagen)
Lång signal indikerar om positionen har varit ledig.

Kontrollera användar positioner:
Tryck och håll nertryckt knapp [ 7 ] tills låset bekräftar med dubbel signal. Dioden lyser med fast 
sken under följande handling:
1. Tryck in Chefskod
2. Tryck önskad användar position [ 1 ] till [ 9 ]
lång signal = position ledig        dubbel signal = position upptagen 

Lista över användare:
I tabellen under kan du skriva in vem som har fått öppningskod:

DATUM NAMN
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numrerade från position ett [1] till position [9]. För att lättare se vilka positioner som är upptagna 
rekommenderas användning av Positions tabellen under. Du kan också kontrollera vilka positioner 
som är upptagna på ePASSen. 
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Alla koder måste skiljas åt. Kod längd är alltid 6 siffror.        

För att addera en användare:
Tryck och håll nertryckt knapp [ 1 ] tills låset bekräftar med dubbel signal. Dioden lyser med fast 
sken under följande handling:
1. Tryck in Chefskod
2. Tryck önskad användar position [ 1 ] till [ 9 ] (ledig position bekräftas med dubbel signal)
3. Tryck in Anställd koden två gånger (bekräftas med dubbel signal efter varje gång)

Om något fel uppstår vänta 10 sekunder och börja om.


