
INSTRUKTION FÖR  KODLÅS TILL NYCKELSKÅP

TOP-SERIEN

OBS! Ändra koderna med öppen dörr. Kom ihåg er valda kod.

1. INSTRUKTION

1) Öppna skåpet första gången genom att trycka 1 5 9 och *
2) Varje gång man trycker in en knapp, kommer en lampa på kodlåset lysa gult

3) * och # har samma funktion. (Förtydligande)

4) Den förinställda fabrikskoden är 1 5 9

2. STÄLL IN NY MASTERKOD (Byt kod med dörren i öppet läget)

1) Öppna dörren

2) Slå in 0 0, och därefter trycker ni på den röda minnesknappen på insidan av dörren.

3) En gul lampa kommer att lysa vilket indikerar att skåpet är redo att matas med en ny kod

4) Slå in ny kod 3 – 8 siffror och avsluta med * eller #. Skåpet signalerar med dubbelpipp.

3. Ställ in din personliga kod (Ändra kod med dörren i öppen läget)

1) Öppna dörren och tryck på den röda minnesknappen på insidan av dörren.

2) Skåpet lyser gult, vilket indikerar att du nu kan slå din egen valda kod

3) Välj en kod på 3 – 8 siffror och avsluta med * eller #. Låset signalerar med dubbelpip att 

den nya koden är OK.

4)

För att öppna skåpet

1) För att öppna skåpet, slå in er personliga kod eller Masterkod, och avsluta med * eller #.

Skåpet signalerar med dubbelpip, och det lyser ett grönt ljus. 

2) Slår man in fel kod och avslutar med * eller #, kommer låset att pipa flera gånger.
3) Om fel kod matas in flera gånger sätter sig skåpet i felsäkert läge. Låset förblir låst i 20s 

samtidigt som det piper i 20s. Efter 20s kommer skåpet att fungera som vanligt igen.

Lågt batteri

1) När batterierna börjar att ta slut kommer den röda samt gröna lampan att lysa samtidigt.

Tryck en gång på  #
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