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Bruksanvisning M500 Dokumentskåp
1. Hur man öppnar skåpet första gången
Skåpet levereras med en förinställd fabrikskod som är 7777
1. Knappa in följande sekvens i en snabb följd:
ENTER → 7777 → ENTER
2. Om rätt kod är angiven så signalerar låset med en glad
stigande melodi och ett tydligt klick hörs ifrån
låsmekanismen.
3. Vrid vredet medsols inom 4 sekunder efter att melodin har
spelats

2. Hur man programmerar en personlig kod
OBS! Utför hela det följande momentet med dörren öppen.
Stäng inte dörren förrän du har kontrollerat att den nya koden fungerar.
Av säkerhetsskäl så är det en god idé att byta fabrikskoden till en egen personlig kod.
Den personliga koden kan vara mellan 4 till 16 siffor lång.
På insidan av dörren finns det en svart minnesknapp som vi nedan kallar M.
1. Knappa in följande sekvens i en snabb följd:
M → [den nya sifferkoden] →

ENTER

2. Låset bekräftar med en fallande melodi att programmeringen är lyckad.
3. OBS! Kontrollera att koden fungerar enligt nedan innan du stänger dörren

3. Hur man kontrollerar att den nya koden fungerar
1. Vrid vredet motsols med dörren i öppet läge så att låskolvarna åker ut på sidan av dörren.
2. Knappa in följande sekvens i en snabb följd:
ENTER → [den nya sifferkoden] → ENTER
3. Om rätt kod är angiven så signalerar låset med en glad stigande melodi och ett tydligt klick
hörs ifrån låsmekanismen.
4. Vrid vredet medsols inom 4 sekunder efter att melodin har spelats
5. Kontrollera 3 gånger att den nya koden fungerar innan du stänger och låser dörren
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4. Hur man vet om batterierna håller på att ta slut eller är slut
När batterinivån är låg så varnar kodlåset genom att den röda lampan tänds.
Om batteriet är nästan helt slut så varnar kodlåset genom att både röd och grön lampa blinkar,
samtidigt som en ”deprimerande” melodi spelas.
Byt omedelbart batterier om någon av dessa varningar inträffar.
I sällsynta fall så kan ibland skåpet inte gå att öppna trots att ingen av ovanstående varningar har
skett. Då kan spänningen i batteriet ligga precis ovanför nivån för att varningen ska ske men precis
under spänningen för att låsmekanismen ska orka öppna.
Det vanligaste sättet att få låset att öppna sig i det fallet är att byta batterier

5. Hur man byter batterier
Batterihållaren finns under den runda knappsatsen.
1. Med det genomskinliga locket stängt, vrid den runda delen av knappsatsen motsols för att
lossa på den.
2. Vik den lossade knappsatsen mot dig för att komma åt batterierna i batterihållaren.
3. Avlägsna batterierna
4. Sätt i 4 stycken helt butiksnya alkaliska batterier i storleken AA
Välj batterier av högsta kvalitet, gärna Duracell eller Energizer, för att försäkra er om god
funktion under lång tid.
Normal batterilivstid är ca 1 år om man öppnar skåpet runt 10 gånger dagligen
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