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Bruksanvisning TM25E

Bruksanvisning för elektroniskt lås

Lista över funk�oner

Komma igång
Öppna och stänga skåpet

En öppningskod
E� dolt lås för nödöppning

Byte av ba�eri
Bultning

Det elektroniska låset har följande funk�oner:

Akus�sk signal för tangen�ryck

Vik�g informa�on om användningen

Nödlås



2. Vik�g informa�on

3.

Vrid handdrevet �l höger och öppna dörren. (fig. 2)

Öppna ba�erifacket på insidan av dörren, skjut locket på facket i riktning mot  dörrens gångjärn.
Sä� i ba�erierna som levereras med skåpet. Se �ll a� de hamnar i rä� läge.

Stäng ba�erifacket

Nu ska en kod på mellan 3 och 8 siffror läggas in (vi rekommenderar minst 4 siffror)
Tryck på den röda knappen på insidan av dörren. En hög signal lyder och den gula lysdioden
på knappsatsen lyser. tryck in koden och bekrä�a genom a� trycka på #-knapppen.
En hög signal lyder och den gula lysdioden på knappsatsen släcks.
Den nya koden är ak�verad.
Med öppen dörr kontrollerar du a� låset går a� öppna med nya koden

TM25E med elektroniskt lås

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder låset. Vi kan inte ta ansvar för fel, som beror på
felak�g användning, användning av ström eller för materiell skada eller ekonomisk förlust på grund av felak�g
användning av lås. Förvara aldrig nödnyckeln i skåpet.

Komma igång

Använd e� pla� verktyg för a� ta bort täckpla�an på nödöppningsluckan.
Börja från underkanten (se fig. 1). Sä� sedan nödnyckeln som levererades med boxen in i öppningen, och
vrid den 90 grader medurs �ll slutposi�onen.



4.

4.1  Öppna skåpet

Vid inmatning av öppningskoden är varje knapptryckning bekräftad av en hög ljudsignal.

Bekräfta koden genom att trycka på #-knappen - den blir bekräftad av en hög ljudsignal

och den gröna lysdioden på knappsatsen lyser. Du har nu 5 sekunder att öppna skåpet genom

att vrida handdrevet till höger.

Om en felaktig kod har angetts, ljuder fem höga ljudsignaler och den gula lysdioden börjar blinka.

Den korrekta koden ska nu anges.

Efter ytterligare tre felaktiga kodintryckningar blockeras låset för ytterligare inmatningar i 30 sekunder.

Den gula lysdioden börjar blinka och en serie höga signaler ljuder. Efter 30 sekunder kan koden 

matas in.

Observera! Vid upprepad inmatning efter tre felaktiga koder blockeras låset i fem minuter

4.2  Låsa skåpet

För att låsa skåpet, stäng dörren och vrid handdrevet 90 grader moturs. Kontrollera att bultarna inte

kommer i kontakt med ramen, eftersom det kan leda till att låsningsmekanismen inte fungerar.

5.

Om det elektroniska låset lider av ett teknisk fel eller låg batterinivå kan skåpet öppnas med nödlåset.

För att göra detta, ta bort locket mellan knappsatsen och handdrevet, sätt in nyckeln och vrid 90 grader moturs

till slutpositionen. skåpet kan nu öppnas utan att ange koden.

6.

När båda den röda och gröna lysdioden börjar lysa vid öppning av skåpet, byta omgående batterier.

Batterifacket sitter på insidan av dörren backom luckan.

Använd endast 1,5V alkaliska batterier AA storlek. Använd inte laddningsbara batterier

Efter batteribyte, ange koden igen (se punkt 3)

7.

Förankringsmaterial för golvfäste levereras med skåpet. För förankring i olika typer av golv

ska motsvarande förankringsmaterial lämpligt för golvtypen användas.

Byta av batteri

Bultning

Öppna och stänga skåpet

Nödöppning


