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Standard funktion 

Låsa upp 
Tryck 4-15-siffrig användarkod (fabriksinställd på 1234) eller Masterkod (fabriksinställd på 4321) + OK. Rätt kod 
bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Fel kod indikeras med tre korta signaler. Vrid 
medsols inom 3 sekunder för att öppna. Vid 4 i följd felslagna koder låses låset under 60 sekunder och under tiden 
ljuder upprepade korta signaler.  

Låsa 
Vrid motsols till låst läge.  

Ändra användarkod 
Lås upp med 4-15-siffrig användarkod (fabriksinställd på 1234) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och 
grön hänglås-symbol tänds. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinkar. Tryck Ny 4-15-
siffrig användarkod + OK. Ny kod bekräftas med en lång signal.  

Återställa användarkod 
Lås upp med 4-15-siffrig Masterkod (fabriksinställd på 4321) + OK. 

Ändra Masterkod 
Lås upp med 4-15-siffrig Masterkod (fabriksinställd på 4321) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön 
hänglås-symbol tänds. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinkar. Tryck Ny 4-15-siffrig 
Masterkod + OK. Ny kod bekräftas med en lång signal. 
Observera att Användar- och Masterkod kan Inte vara samma. 

Utökad funktion 

Använd låset med Temporära användare 
Ger temporära användare möjlighet att använda låset under en låsnings-/öppnings-cykel en gång. D.v.s. låsa in och hämta ut 
värdesaker en gång. Därefter måste Ny temporär användarkod programeras på nytt.  
 
Aktivera funktionen genom att låsa upp med Masterkod. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol 
börjar blinkar Tryck OK. Tryck 44 + OK. Programmeringen bekräftas med e lång signal.  
 
Återgå till Standardfunktioner genom att låsa upp med Masterkod. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-
symbol börjar blinkar Tryck OK. Tryck 43 + OK. Programmeringen bekräftas med e lång signal. 
 
Programmera Temporär användarkod genom att trycka OK Ny Temporär användarkod + OK.   
 
Låsa upp med Temporär användarkod 
Tryck 4-15-siffrig Temporär användarkod + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol 
tänds. Fel kod indikeras med tre korta signaler. Vrid medsols inom 3 sekunder för att öppna.  
 
Låsa med Temporär användarkod 
Vrid motsols till låst läge.  

Låg batterinivå 
Låg batterinivå indikeras med två korta signaler samtidigt som batteri- och hänglås-symbol blinkar en gång. 
Batteri 3V CR2032. 
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