
 

 

Sådan åbner du : 

 Åbn dækslet ved at trykke ind på højre side og åbn 

forsigtigt mod venstre. 

 Sæt batterier i. (4 stk. AAA alkaline batterier) 

 LED lampen blinker og bibber med 3 bib. 

 Fabrikskoden er:  1 2 3 4 

1.     Tryk ”C” tasten. (LED Blinker samt bib lyd) 

2.     Tryk koden 1 2 3 4(LED blinker samt bib lyd) 

3.     Tryk ”#” tasten. (LED blinker samt melodi) (koden vil nu være ex. C1234#) 

4.     Drej håndtaget og åben dør. (melodi lyder i 3 sekunder) 

Hvis forkert kode prøves mere end 5 gange, lukker låsen og den vil ikke virke. 

Sådan åbnes efter 5 forkerte forsøg: 

Tast den rigtige kode 2 gange i træk. (ex. C1234#C1234#) 

Derefter vil melodi lyde og låsen er klar. 

Indtastning af personlig kode: (Med åben dør) 

Låsen kan laves med 2 forskellige koder. 

1.kode: 

* Tryk på tasten ”M” på bagsiden af døren 

* Tast den nye kode. (Min. 4 cifre max. 16 cifre 

* Tryk på ”#”  

Ex. Hvis den nye kode er: 2 1 0 0, tryk som vist: 

M 2 1 0 0 # 

Når døren lukkes åbnes nu ved : C2100# 

 

 

 



2.kode: 

* Tryk på tasten  ”M” på bagsiden af døren 

* Tryk ”2”  

* Tryk ”#”  

* Tast den anden nye kode (min. 4 cifre max. 16 cifre) 

* Tryk ”#”  

Ex hvis den 2. nye kode er 4 4 0 0, tryk som vist: 

M 2 # 4 4 0 0 # 

(for at bekræfte at koden er korrekt indtastet, tastes koden med åben dør, før der lukkes. 

Ex. Hvis koden er 4 4 0 0 trykkes: C4400# 

Hvis proceduren er korrekt vil melodi lyde i 4 sekunder.) 

Sletning af 2. kode: 

1. Tryk på ”M” tasten på bagsiden af døren.  

2. Tryk på ”#” tasten. 

3. Tryk på ”2” tasten. 

4. Tryk på ”#”tasten. 

Indtastning af ny kode med døren lukket: 

1. Tryk på ”#” tasten 

2. Tast den nuværende kode. 

3. Tryk på ”#” tasten. 

4. Tryk ny kode 

5. Tryk på ”#” tasten (melodi toner) 

Ex. Hvis nuværende kode er 1 2 3 4 og ny kode er 5 6 7 8: 

#1234#5678# 

Hvornår skal batterier skiftes: 

Hvis døren ikke åbnes selvom korrekt kode er indtastet, samt blink og lyd, er det tid til batteri skift. 

Koden vil forblive intakt selvom batteri tages ud. 


