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Introduktion

Huskl Programmering og I Mas-Hamilton LC er en batteridrevet elektronisk kombinationsles. Fra fabrikkens side er ldsen

testning skal ALTID I programmeret med Masterbrugerkode som bor andres umiddelbart efter modtagelsen.

foretages med aben l6ge
Denne manual er beregnet som et supplement ti l  den originale manual.

Del 1: Lases forst
l fabriksti lstand, kan lasen I Nardu modtager lasen ifabriksti lstand, skaldu selv foretage den forste programmering. Deterunder
ebnes med koden 50 25 | denne programmering, du forteller lasen hvordan den skal opfore sig.

50
I Den fprste kode, der skal programmeres, er supermasterkod€,n. Denne kode bruges til at s€tte lgsen

Onsker du at bruge I tilbage til fabrikstilstand' hvis en brugerkode er mistet

supermastedunk-lionen, | . .
skal denne programmeres I 

Lisen kan maximalt betjenes af to forskellige koder. Lasen kan bringes til at fungere i enten enkelt- eller

som det a erforste. Hvis I dobbeltbrugertilstand.

programmenngen ar

iun-n" runxtio,i"p,ing"" I ld" l"'"k"llq: q,:g!:Try!i9::q:Ifl:f !:i:il-1"j,191199:1113116; ?-i,:pl:.:91* tir at varse
;;;;;;;;;ii;h*i;; l;;;t I 

en personlis kode der er forskellis fra dette eksempel. Den skal blot vere pa seks cifrre.

bruge funktionen senere

i" l t] 
- -- - ---- 

| Derfindes to forskell jge udgaver af tastaturet. Forskellen padeto udgaver er, atto knapper kan vare

benevnt "CLEAR" og "ENTER" eller "*" og "#". CLEAR svarer altsa ti l  *, og ENTER svarer ti l#.

Fabrikskoden e.: 50 25 50
Fabriks-suDermasierkoden er: '12 09 43

Aktiver Super-masterbruger kode (fra fabrikstilstand)

Super-masterkoden

anvendes udelukkende lil

at tilbagestille lesen til
fabrikstilstand. Koden

skal agndres fra
fabrikskoden for at
akl iveres.

Ner supermasterkoden er aktiveret, kan den ikke endres igen!

1. Tast ENTER(eller #) og 0. Gron lampe blinker en gang.
OBS! Hvis super-masterkoden er pernanent frakoblet, vil du fA en fejlneddellelse (tre rcde blink)

2 Tast supermaster-fabrikskode:12 09 43. Grsn lampe blinker.
OBS/ Hvis .s{./per-masterkoden allerede er indsti et, vil du fe en fejlneddellelse (tre Mde blink)

3. Tast ny seks-cifrct supermasterkode Feks:12 34 56. Gton lampe blinker.

4. Gentag linie 3 for bekrafteise af ny kode. Gron og rod la'nl)e blinker

ENDRES I(ODEN IKKE, FOR AL ANDEN PROGRAMMERING BEGYNDES. ER DENNE IlJNKTION TABT FREI\,IOVER,

Omstil t i l  egen kode

Det er vigtigt at du husker
at skifte til en anden kode
end fabrikskoden og de
eksempler der ster i denne
manual

Omstilling af koden for "Bruge.1" (overordnet bruger i enkellbrugertilstand)

1. Tast ENTER(eller #) og 1. Gron lampe blinker.

2. Tast fabrikskode (eller kode der skal skiftes). Gron lampe blinker

3. Tast ny kode. Gron lampe blinker.

4. Tast ny kode igen. Gron og rcd lampe blinker.

Omstilling af koden for "Bruger2"

1. Tast ENTER ENTER (elier # #) og 1. Gron lampe blinker

2. Folg opskriften ovenfor, fra punkt 2.

HUSK! Omstilling af kode bor altid foretages med ABEN LAcE. Husk at kontroller den nye kcde mindst tre gange fsr du lukkef lagen
rgen.

Din kode skal altid indeholde seks ciffre.
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Oplukning

Efter fem fejl-

indtastninger, vil lasen

vare blokeret i 3 minutter.

Hver fejl dereft€r, giver 3

min. mere.

Rsd lampe vi l  bl inke.

I enkeltbrugertilstand
1. Tast aktuel kode, f.eks. fabrikskode: 50 25 50. G.on lampe blinker.

2. Drei pa skabets hdndtag for at dbne - du har ca. 10 sekunder.

I dobbeltbrugertilstand
L Tasi koden for bruger 1 eller bruger 2. Gron lampe blinker

2. Tast den anden kode. Gron lampe blinker

3. Drej pa skabets handtag for at abne - du har ca. 4 sekunder

Meldinger fra las:

Forkert indtastning: tre rode blink
Lav batterispending: vekslende gronne og rode blink
Rigle sidder i spend: 12 tode blink

Hvis riglen sidder i sp@nd. kan den ikke udlose. Arsagen er nesten altid, at hAndtaget pe skabet er trykket ladt ned, sa det trykker pA

lasens r igle. Losnangen er meget simpel: Drej hendtaget i  " lukke-retningen", sa det ikke l@ngere spander pi lasens r igle.

Indstil brugertilstand (standard er enkeltbrugertilstand)

Normalt skal der blot
bruges en kode for at
ebne skabet. Lasen har
dog mulighed for, at der
skal to brugere til for at
abne skabet.

Ved endring af
brugeitilstand, settes
samtlige koder ti l
fabrikskoden

Hvis der skiftes fra enkelt til dobbeltbrugertilstand:

1. Tast ENTER(eller#) o9 2. Gron lampe blinker.

2. Tast brugerl kode. Gron or rad lampe blinker

Hvis der skiftes fra dobbelt til enkeltbrugertilstand:

1. Tast ENTER(eller #) og 2. gton lampe blinker

2. Tast brugerl kode ELLER bruger2 kode. Gron lampe blinker

3. Tast den anden kode. Gron og rod lampe blinker

Lasen kan programmeres til enten enkelt- eller dobbeltbrugertilstand.

I enkeltbrugertilstand skal der kun 6en kode til for at abne skabet. Denne kode kan vere ente r brugerl eller bruge12. koden 
'bruger2" 

er

afhengig af "brugerl", forstaet pa den made, at det er brugerl der giver adgang for- og progri mmere. koden til bruge2.

I dobbeltbrugertilstand skal savel brugerl som bruger2 indtaste deres koder efter hinanden lor lasen kan dbnes

1 Tag tastaturet af, ved at stikke ind skruetrakker ind i hakket forneden og dreje.

2 Udskift forsigtigt batteriet, og pas pa ikke at beskadige nogen kabler. Dette g@lder isar ndr
du satter tastaturet tilbage pe plads.

Brug kun 9V batterier af
hoj kvalitet. F.eks.
Duracell

Test lesen mindst ke gange med aben lage, eftef batteriskifr. Hvis lasen ikke virker, er den mest almindelige fejl, at kablet ind til lasen,
er blevet hevet lidt ud af kontakten- Kontroller at kablet sidder korrekt, og at alle skfuer er st.arnmet tilstr@kkeligt.
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Del 2'. Avancerede fu nktioner

Tilfoj bruger 2 (kan kun udfores af bruger 1)

Denne funktion kan kun
bruges i
enkeltbrugertilstand og
kan kun udfores af bruger
1

1

2

Tast ENTER(el le.#) + 3. Gron lampe bl inker

indtast brugerl koden. Gron og rod lampe bl inker

Bruger 2 kan have status som bade aktiv bruger og tilfojet bruger, henholdsvis inaktiv og ikke tilfojet bruger. Kun b.uger I kan endre i

disse rettigheder. Som standard tilfojes bruger 2 som aktiv med fabrikskoden 50 25 50. Bruger 2 kan selv endre sin kode.

Slet bruger 2 (kan kun udfares af bruger 1)

Denne funktion kan kun
b.uges i
enkeltbrugertilstand og
kan kun udfores af bruger
1

1

2

Tast ENTER(eller#) + 4

Tast bruger 1 koden. Gron og rod lampe blinker

De-aktiver bruger 2 (kan kun udfsres af bruger 1)

Denne funktion kan kun
bruges i
enkeltbrugertilstand og
kan kun udtores af bruger
,|

1

2

Tast ENTER(eller#) + 7

Tast bruger'1 koden Gron og rgd lampe blinker

Denne funktaon bruges typisk ti l  midlertidig deaktivering af bruger 2.
Hvis bruger 2 allerede er de-aktiverei vil du fe et fejlsignal

Aktiver bruger 2 (kan kun udfores af bruger 1)

Denne funktion kan kun

bruges i

enkeltbrugeJtilstand 09
kan kun udfores af bruger

1

'1

2

Tast ENTER(eller #) + 6

Tast bruger 1 koden. Gron og rod lampe blinker

Denne funktion bruges til aktivering af bruger 2, hvis denne har varet de-aktiveret.

Hvis bruoer 2 allerede er aktiveret vil du fa et feilsional

Set lAs til fabrikstilstand med suoermasterkoden

1 Tast ENTER(eller#) + 0

2 Tast supermasterkoden. Gron og rod lampe blinker

OBSI er supermasterkoden sleet permanent fra, vil rod lampe blinke tre gange

Denne funktion satter
lesen i enkeltbruger-
tilstand med fabrikskoden
50 25 s0

Denne funktion er kun nodvendig hvis den almindelige brugerkode er gaet tabt


