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1. ÅBNING AF LÅSEN.

1.1 Åbning ved brug af brugerkode eller masterkode
- Tast "ON" - Enkelt bip og grøn lampe lyser.
- Tast master eller brugerkode, bestående af 6-8 karakterer (Forudindstillet masterkode er 1-2-3-4-5-6 
Brugerkode er IKKE aktiveret)
- Tast "ENTER". Efter at grøn lampe lyser er der 5 sekunder til at begynde at taste kode.

1.2 Åbning ved brug af kode 2 (denne funktion virker kun når brugerkode eller 
masterkode er aktiv) 

1.2.1 Aktivering af lås
- Tast "ON" 
- Tast "ENTER"
- Tast "7"
- Tast "ENTER" (Hvis brugerkoden ikke er aktiveret, vil låsen blive deaktiveret efter et bip og rød lampe 
lyser
- Tast masterkoden og tast "ENTER".

1.2.2 Åbning af låsen
- Tast "ON"
- Tast masterkode og tast "ENTER"
- Indenfor 60 sekunder tastes brugerkoden efterfulgt af "ENTER" og grøn lampe lyser. 

1.2.3 Deaktivering af lås
- Tast "ON"
- Tast "ENTER"
- Tast "8"
- Tast "ENTER"
- Tast masterkode og tast "ENTER"
Er masterkode eller brugerkode indtastet forkert, eller er brugerkoden ikke indstillet vil låsen bliver 
deaktiveret efter et bip og rød lampe lyser.

Bliver masterkode eller brugerkode indtastet forkert 3 gange i træk, vil låsen give et bip efterfulgt af rød 
lampe, der lyser, og der ville skulle ventes i 5 minutter inden nyt forsøg på indtastning af kode.
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2. PROGRAMMERING AF LÅS

2.1. Ændring af masterkode
- Tast "ON"
- Tast "ENTER"
- Tast "1"
- Tast "ENTER"
- Tast gyldig masterkode og tast "ENTER"
- Tast ny masterkode (6-8 karakterer) og tast "ENTER"
- Gentag ny masterkode og tast "ENTER"
Ved korrekt indtastning af gyldig kode vil der lyde et dobbelt bip og grøn lampe vil lyse
Ved forkert indtastning af gyldig kode (færre end 6 karakterer eller forkert indtastning ved gentagelse) 
vil der lyde en enkelt langt bip efterfulgt af rød lampe der lyser. Ved forkert indtastet kode vil der lyde et 
enkelt langt bip og rød lampe vil lyse. Efter forkert indtastning - tast "#" og indtast korrekt kode

2.2. Ændring af brugerkode, ved brug af masterkode
- Tast "ON"
- Tast "ENTER"
- Tast "2"
- Tast "ENTER"
- Tast gyldig masterkode og tast "ENTER"
- Tast brugerkode (6-8 karakterer) og tast "ENTER"
- Gentag brugerkode og tast "ENTER"

2.3. Ændring af brugerkode, uden brug af masterkode
- Tast "ON"
- Tast "ENTER"
- Tast "3"
- Tast "ENTER"
- Tast gyldig brugerkode og tast "ENTER"
- Tast ny brugerkode (6-8 karakterer) og tast "ENTER"
- Gentag ny brugerkode og tast "ENTER"
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2.4. Sletning af brugerkode
- Tast "ON"
- Tast "ENTER"
- Tast "0"
- Tast "ENTER"
- Tast gyldig masterkode og tast "ENTER"
Brugerkoden kan kun slettes med en gyldig masterkode 

2.5. Programmering af tidsforsinkelse og åbningstid 
Tidsforsinkelsesfunktionen (TD) omhandler tiden som skal gå før at låsen kan åbnes 

Åbningstiden (OW) omhandler hvor lang tid man har til at åbne låsen efter at tidsforsinkelsen er 
udløbet. Hvilken som helst gyldig kode kan blive forsynet med tidsforsinkelse og åbningstid.
- Tast "ON"
- Tast "ENTER"
- Tast "6"
- Tast "ENTER"
- Tast gyldig brugerkode eller gyldig masterkode og tast "#"
- Tast en 2 cifret tidsforsinkelsesperiode TD (01-99 minutter) og en 1 cifret åbningstid OW (1-9 
minutter)
Feks. 092 = 9 minutter for tidsforsinkelse og 2 minutter for åbningstid.
 - Tast "ENTER"

Åbning ved brug af tidsforsinkelse og åbningstid
- Tast "ON"
- Tast gyldig brugerkode eller gyldig masterkode og grøn lampe lyser
- Automatisk start af tidsforsinkelse: rød lampe og bip hver 5. sekund
- Efter udløb af tidsforsinkelse vil der komme et bip
- Automatisk start af åbningstid: grøn lampe og bip hver 5. sekund
- Tast gyldig kode en gang til indenfor åbningstid og grøn lampe lyser
- Hvis koden er korrekt, virker enheden som beskrevet i punkt 3.1.1 eller 3.1.2
Ved at taste "ENTER" under tidsforsinkelsen bliver denne funktion afbrudt og man må starte forfra 
igen
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Sletning af programmeret tidsforsinkelse og åbningstid.
- Tast "ON"
- Tast "ENTER"
- Tast "6"
- Tast "ENTER"
- Tast gyldig brugerkode eller masterkode og tast "ENTER"
- Tast 0-0-0-0 for sletning af tidsforsinkelse og åbningstid
- Tast "ENTER"

2.6. Lyd off/on  
- Tast "ON"
- Tast "ENTER"
- Tast "5"
- Tast "ENTER"
- Tast gyldig masterkode og tast "ENTER"
Bipsignal og lyssignal er de samme som programmering af masterkoden
 

3. Lavt batteriniveau
Hvis batteriet er ved at løbe tør, vil en rød lampe lyse og der vil lyde et 5-dobbelt bip.
Der er stadigvæk tilstrækkelig batteri til at åbne låsen, men det anbefales at skifte batteriet straks.
Det er forbudt at forsøge ændring af kode ved at trykke "ENTER" når batteriniveauet er lavt.
Der vil lyde en enkelt langt bip og rød lampe vil lyse ved forsøg.

4. Nødåbning
Åbn den lille plade over tastaturet som vist på fig. 1 og tilslut 1 stk 9V batteri som vist på fig. 2 og 
tast gyldig brugerkode eller masterkode
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5. UDSKIFTNING AF BATTERI

- Fjern batteribeholderen øverst på  døren som vist på billede
- Udskift batteriet og sæt  batteriholderen tilbage




