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Brugervejledning
Administrator
Kun den person, der har den administrative kode, kan ændre systemindstillinger og ændre koder, tilføje
eller slette. Alle skabe kommer med en to-delt kode. Som standard er den første del af administrator
koden indstillet til cifrene "123". Den anden del af administrator kode (MCODE), er indstillet til cifrene
"456". For at komme ind i administrator indstillinger, skal de to koder indtastes (dvs.: 123 E 456 E).
Husk at ændre disse to koder!
Administrator kodeskift
Indtast 4 i administrator menuen, for at gå til menuen ”mcode”. Her kan du ændre den eksisterende
kode i to dele. Du vil først blive bedt om at indtaste den første del af den nye ønskede kode, hvilket
bekræftes ved tryk på tasten E. Gentag indtastning og bekræft igen med tasten E.
Efter denne bekræftelse, vil du blive bedt om at ændre den anden del af den nye ønskede kode
(mcode). Indtast den ønskede kode for den anden del af koden, og bekræft ved tryk på tasten E.
Gentag indtastningen og bekræft igen med tasten E. Du vil nu se ”input Ok, please wait” på displayet,
hvorefter du automatisk kommer tilbage til administrator menuen igen.
Sprog
For at se skabets øvrige menuer, trykkes der i administrator menuen på tasten E (next). Herefter
indtastes 5 for at skifte til menuen Languages. Du vil først blive bedt om at vælge ”user language”,
derefter ”2. language” og til sidst ”Master Language”. Du har mulighed for at vælge følgende sprog: 1 =
tysk, 2 = engelsk, 3 = Französisch, 4 = italiensk, , 5 = græsk, 6 = Russisk. For at bekræfte de valgte
sprog tryk på tasten E. Efter de tre sprog er valgt, vil du automatisk komme tilbage til administrator
menuen.
Ny Nøglekode
For at programmere en ny nøglekode, Indtast 1 (new) i administrator menuen Nu bliver du bedt om at
indtaste nummeret på den krog der ønskes ny kode til. Indtast krognummer og bekræft ved tryk på
tasten E. Du bliver nu bedt om at indtaste den ønskede kode til krogen. Indtast den nye kode (1-10
cifre) og bekræft ved tryk på E. Du bliver nu bedt om at indtaste krogens navn, men lad dette felt være
tomt! Koden er nu programmeret. Du vil blive bedt om at programmere andre koder. Gentag processen
eller tryk på tasten C for at komme tilbage til administrator menuen.
Bemærk: Hvis du skriver et krognummer, hvor der allerede er en kode, bliver den gamle kode
overskrevet.
Det er disse koder der oplyses til personerne som skal afhente nøgler i skabet. Personen indtaster blot
den oplyste kode og bekræfter ved at trykke på E, hvorefter den nøglekrog som den indtastede kode
passer til vil frigive nøglen.
Slet kode til krog
For at slette en eller flere koder til en krog, indtastes 2 (delete) i administrator menuen. Indtast 1 (Codes
of hook) for at komme til menuen hvor du kan slette en kode af gangen. Herefter indtastes nummeret
på den krog hvis kode ønskes slettet, hvilket bekræftes ved tryk på tasten E. Du vil nu se ” Input Ok,
please wait” på displayet, hvorefter du automatisk kommer tilbage til administrator menuen igen.
For at slette en koderne til alle kroge, indtastes 2 (delete) i administrator menuen. Indtast 2 (Delete all
codes) for at komme til menuen hvor du kan slette koderne til alle krogene på en gang. Vælg herefter 1
for Ja eller 2 for at annullere. Du vil nu se ”Input OK, please wait” på displayet, hvorefter du automatisk
kommer tilbage til administrator menuen igen.

Dato og tid
Indtast 3 i administrator menuen for at komme til menuen ”Clock”. Indtast tid i timer, minutter og
sekunder. Bekræft ved at trykke på E. Du kommer nu til menuen dato. Indtast den aktuelle dato i dag,
måned og år. F.eks. indtastes 111111 for d. 11/11-2011. Bekræft ved at trykke på E. Efter indtastning
vil du automatisk komme tilbage til administrator menuen igen.
Ophængning af nøgle
For at hænge en nøgle på en krog, skal du først åbne skabet med de medfølgende nøgler. Herefter
trykkes den aflange metal plade ind mod skabets bagside, placeret over de forskellige nøglekroge.
Imens du holder den lille metal plade inde, har du nu mulighed for at sætte nøgleringen fast oppe under
nøglekrogsnummeret. ·
Reset (standard)
Hvis du glemmer administrator koden, er der mulighed for at
gendanne fabriksindstillingerne. Du skal slukke for strømmen,
sætte kontrolleren til terminalen 7 a jumper (bro) og tænde for
strømmen igen. Herefter ses ordet "reset" på displayet. Et par
sekunder senere, ses den normale software kontrol. Fjeren
jumperen og tænd for strømmen igen. Nu er begge
administrative passwords blevet nulstillet til
standardindstillingerne "123" "456".

