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•• rA ~ Låsning,
L..- .•......__ • .••...•. ....• Stang dorren och vrid oppningshandtaget tiIIbaka ti Il låst lage.

OBS Kontrollera alltid att skåpet ar låst då handtaget vridits till låslåqet

Manipulationsspiirr:
Om 4 på varandra felaktiga koder trycks in "somnar" låset i 5 minuter. Under
"som n" perioden blinkar dioden på knappsatsen var 1O:e sekund och varje
tryck orsakar en lång signal. Efter denna period råcker det med att 2 felaktiga
koder trycks in for att starta en ny period.
Siikerhets råd:
Alla koder måste forvaras såkert. Undvik att anvånda personliga uppgifter
( t. ex. fOdelsedag, tel. nummer och liknande) som kod, En kod som består
av t. ex. 1-1-1-1-1-1 dvs. att samma siffra upprepas flera gånger ar ingen bra
kod. Forsok att lstållet sprida ut din kod på flera siffror. Andra leveranskoden
innan du boriar anvånda skåpet.

Rekommenderade Knappsatser

Alpha Serie I "T" Serie I EuroClass

_ I Euroline I -EuroLme Modular Bravo Sene

Detta ar ett lås med 2 st. anvåndars s.k. "Chef/Anstålld",
Låset har alltid 6 siffror i koden eller 6 bokstaver i de fall ett
ord ar valt som kod. Chefskoden kan lagga till, tillfalligt
spårra ut eller radera Anstålld koden utan att kanna till
denna. Mojlighet att programmera Tidsfordrojning (1-99 min)
och Oppningsperiod (1-19 min.) tillganglig for Chefskoden.
Låset signalerar med 2 pip/blink vid ratt åtqård och med ett
lån g pip/blink vid fei åtqård.

Leveranskoden (Chefskod) ar 1-2-3-4-5-6
ALL PROGRAMMERING SKALL SKE MED SKÅPSDORREN OPP EN.

Byt leveranskoden mot lårnplk; personlig kod innan skåpet
anvånds.Testa alltid den nya koden minst tre gånger med
skåpet oppet innan du stanger och låser dorren.

Vid låg batterispånninq indikerar låset med upprepade korta
pip efter oppninq,

Att oppna (utan tidsfordrojning):
1_ Tryck in aktuell 6 siffrig kod
(leveranskoden ar alltid 1-2-3-4-5-6),
låset bekråftar med dubbel signal.
2. Vrid oppninqshandtaqet på skåpet till oppninqslåqe.

OPEN - OFFNEN • OUVERTURE - APERTURA
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Att oppna (med tldsfordrojnlnq):
1_ Tryck in aktuell 6 siffrig kod
(leveranskoden ar alltid 1-2-3-4-5-6),
2_ Om ratt kod tryckts in bekråftar låset med dubbel signal efter
sista siffran. Tidsfordrojninqen startar
(lampan lyser varje 2 sekunder)

3. Efter att Tldsfordrojninqsperioden har gått ut, startar
Oppningsperioden (låset signalerar varje 2 sekunder)

4_ Tryck in din aktuella 6 siffriga kod igen (om rått tryckts in

bskråftar låset med dubbel signal efter sista siffran)

5. Vrid oppningshandtaget på skåpet till oppninqslåqe.
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Tidsfordrojning:~*,; varje 2 sekunder

Oppningsperiod:J every 2 sekunder

For att addera den andra anvåndaren:
Tryck och håll knapp [ 1 ] tills låset bekråttar med dubbel
signal. Dioden lyser med fast sken under foljande handling:
1. Tryck in Chefskod
2. Tryck in Anstålldkod två gånger( efter varje gång bekråttar
låset med dubbel signal)
(Anstålld koden kan andras på samma satt som Chefskod.

Med Chefskoden ,kan Anstålldkoden spårras bort.
Chefskoden kan inte spårras bort.)

ADD SECOND USER • ZWEITEN BENUTZER ZUFOGEN
AJOUTER DEUXIIOMEUTILISATEUR - AGGlUNGA IL SECONDO UTENTE
AGREGUE A SEGUNDO USUARIO
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For att byta kod: (med skåpdorren oppen)
Tryck och håll knapp [ O ] tills låset bekråttar med dubbel signal.
Dioden lyser med fast sken under foljande handling:
1. Tryck in den gamla koden( låset bekråttar med dubbel signal)
2. Tryck in ny kod (dubbel signal) och repetera koden en gång till (dubbel signal)

Om något fei uppstår hors en lång signal. Den gamla koden forblir aktuell.
CHANGE CODE - CODE ANOERN - CODE MODIFICATION
CODIFICHI GAMBlARE - GIFRE CAMBlAR
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Ta bort andra koden:(endast Chef funktion)
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Tryck och håll knapp [ 3 ] tilis låset bekråttar med dubbel signal.
Dioden lyser med fast sken under foljande handling:
1. Tryck in Chefskod
Anstålldkoden ar nu spårrad,

DELEiE SECOND USER - ZW2lTEN BENUTzeR LOSCi'lcN
SUPPRIMER o UXIEME UTi LISA TE UR - CANCELLIll SECO>JOO UT"NTE
SIJPRIMA A SECUNDO U$U,\RIO
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Att programmera tidsfordrojning(max. 99 min) och oppen period (max.19 min)
Tryck och håll knapp [ 9 ] intryckt ti lis låset bekråttar med dubbel signal.
Dioden lyser med fast sken under foljande handling:
1. Tryck in den aktuella "Chefs"koden(dubbel signal om giltig)
2. Tryck in fordrojnings och oppenpericd tvåsiffriga vårdetdubbel signal)
t.ex. om du vill programmera 26 minuter fordrojnings och 12 minuter oppen period, tryck in: "2612"
3. Tryck in fordrojninqs- och oppenperiod tvåsiffriga varde en gång till for att bekråtta (låsetbekråttarmeddubbelsignal)

TO PROGRAM TIME DELAY AND OPEN WINDOW VALUES
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OBS: For att stålla ett lågre fordrojningsvårde ån vad som redan år programmerat, måste låset vara i oppningsbar period. Tryck giltig chefskod, vanta ti lis
tidstordrojninqen har passerat och låset år i en oppnlnqsbar period (pip/blink varannan sekund). Folj sedan instruktionerna ovan,

5tromforsorjning / Batteribyte:
Vid låg batterlspånninq indikerar låset med upprepade korta pip efter oppninq.
Anvånd endast Alkaliska 9V batterier helst Duracell™.
Batteriboxen hittar du på knappsatsens undersida.
EuroLine och EuroLine Modular serier har en invåndiq batteribox som sitter inne i skåpet.

Alpha & Bravo Serie EuroLine & EuroClass Serie ST Modular & Delta Serie

~ Batteriboxen inne i skåpet

um Danene! mte SKUlle 011utoytt
innan låset slutar fungera kan man
ansluta ett batteri till polerna på
knappsatsen slå koden och då oppna
låset for att byta batteriet.

Se bIIden tlll hager:

OBS: Kontrollera att @ sigillet på knappsatsen år intakt, om ej, kontakta såkerhetsansvarig eller skåpets tillverkare for åtgård.

www.m-Iocks.com


