
BRUKSANVISNING 
 
Ditt skåp är försett med följande 2 förkodade PIN-Koder 

1, 2, 3, 4, 5, 6  eller  5, 6, 7, 8, 9, 0 

 

För att öppna skåpet 

1. Tryck på START-knappen på sifferpanelen och displayen kommer att visa ´------´. 

2. Mata in en av ovanstående koder (vänta 1 - 2 sekunder). Om Du har matat in rätt, hörs ett pip, den gröna 

lampan tänds och displayen visar ”OPEN”. 

3. Vrid handtaget åt höger inom 4 sekunder så öppnas skåpet. 

 

 Programmering av första koden (skåpdörren skall vara öppen)! 

1. Tryck på START-knappen på sifferpanelen och displayen kommer att visa ´------´. 

2. Mata in 6 personliga siffror i en följd. 

3. Tryck på den vita minnesknappen på insidan av dörren. 

4. Displayen visar ”---IN” och Er första kod. 

5. Testa nu låsmekanismen och koden med dörren öppen  

6. Om Er kod inte fungerar upprepas proceduren ovan. 

 

Programmering av den andra koden (skåpdörren måste vara öppen)! 

1. Tryck på den vita minnesknappen på insidan av dörren och displayen kommer att visa 

 ”------”. 

2. Tryck på START-knappen på sifferpanelen. 

3. Mata in 6 personliga siffror i en följd. 

4. Displayen visar ”---IN” och Er andra kod.  

5. Testa nu låsmekanismen och koden  
 Om felaktig kombination matas in 5 gånger i följd, kommer displayen  att visa ”Error” den röda lampan 

tänds och en signal hörs i ungefär 3 minuter. Korrekt kod kan inte matas in förrän efter 3 minuter. 

 Om man vill att den personliga koden inte skall gå att läsa på displayen, matar man in koden medan man 

håller startknappen intryckt; då visas  koden som ”******”. 

  
Installation/Utbyte av batterier  

För att testa batterierna, tryck man bara på START-knappen. Om batterierna är dåliga, visas ”LO-Bat” i 

displayen och man bör då byta dem. Skåpet kräver 4 st AA 1,5V R6-batterier. 

Batteriet sitter inne i själva låset. För att sätta i batterierna tar man först bort kåpan genom att vrida åt vänster 

enligt skiss nedan. 

Se till att + och – lägena är korrekta. Displayen känner automatiskt av statusen på det elektroniska 

låsningssystemet. Om det är OK, visar displayen ”good”. Använd alkaliska batterier. 
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