
Introduktion

Husk! Programmering I Mas-Hamilton Auditcon er en batteridrevet elektronisk kombinationslAs. Fra fabrikkens

og testning skal ALTID I side er lisen programmeret med Masterbrugerkode som bor andres umiddelban efter

foretages med 6ben I modtagelsen.

lige

Denne manual er beregnet som et supplement til den originale engelsk-sprogede manual.

Del l: Lases fsrst
I fabrikstilstand, kan I Nar du modtager l6sen i fabrikstilstand, skal du selv foretage den forste programmenng.

lisen ibnes med koden I Det er under derne programmering, du fortaller lisen hvordan den skal opfore sig.
s0 25 50.

Den forste kode, der skal programmeres. er superrnasterkoden. Denne kode bruges til at

Onsker du at bruge I satte l6sen tilbage til fabrikstilstand, hvis en brugerkode er mistet.

supermasterfunk-
tionen, skal denne I Lisen kan maximalt betjenes af to forskellige koder. Lisen kan bringes til at fungere i enrcn
programmeres som det I enkelt- eller dobbeltbrugertilstand.
allerfsrste. Hvis I
programmeringen af I I de forskellige programmeringseksempler. har vi f.eks. brugt koden 123456. Du oplordres
denne funktion I til at valge en personlig kode der er forskellig fra dette eksempel. Den skal blot vare p&

springes over, er I seks cifhe.
mulisheden for at
bruge funktionen I Fabrikskoden er: 50 25 50
senere tabt. I Fabriks-sup€rmast€rkoden er: 12 09 43

Programmer Super-masterbruger kode (fra fabrikstilstand)

Super-masterkoden
anvendes udelukkende
til at tilbagestille lisen

til fabrikstilstand.

Koden skal endres fra
fabrikskoden for at
aktiveres.

1. Tast ENTER og 0. Gron lampe blinker. OBS! Hvis super-masterkoden er permanent

frakoblet, vil du fi en fejlmeddellelse (fem gronne blink)

2. Tast supermaster-fabrikskode: 120943. Gron lampe blinker. OBS! Hvis super-

masterkoden allerede er indstillet, vil du fii en fejtneddellelse (fem grome blink)

3. Tast ny supermasterkode F.eks:123456. Gron lampe blinker.

4. Gentag linie 3 for bekeftelse afny kode. Gron lampe blinler to gange

,?ENDRES KODEN IKKE, FOR AL ANDEN PROGRAMMERING BEGYNDES, ER DENNE FUNKTION TABT

FREMOVER.

0plukning

Efter fem fejl- | I enkeltbrugertilstand
indtastninger, vil l6sen I L Tast aktuel kode, f.eks. fabrikskode: 50 25 50. Gron lampe blinker.

vare blokeret i 3
minutter. Hver fejl | 2. Drej pA skabets hindtag for at 6bne - du har ca. l0 sekunder.

d€refter, giver 3 min.

mere.

Gron lampe vil blink€. I I dobbeltbrugertilstand

1. Tast koden for bruger I eller bruger 2. Gron lampe blinker

2. Tast den anden kode. Gran lampe blinker

3. Drej pa skabets handtag for at 6bne - du har ca. l0 sekunder



Mas-Hamilton Auditcon

0msti l  t i l  egen kode

Det er vigtigt at du
husker at skifte til en
anden kod€ end
fabrikskoden og de

eksempler der ster i

denne manual

Omstilling afkoden for "Brugerl" (overordnet bruger i €nk€ltbrugertilstand)

l. Tast ENTER og l. 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 lampe blinker.

Omstilling afkoden for "Bruger2"

l. Tast ENTER og 2. Gron lampe blinker

2. Folg opskiften ovenfor, fra punkt 2.

HUSK! Omstilling afkode bsr altid foretages med ABEN LAGE. Husk at kontroller den nye kode mindst tre gange for

du lukker ligen igen.

Din kode skal altid indeholde seks ciffre.

Indstil brugertilstand (standard er enkeltbrugertilstand)

Normalt skal der blot

bruges en kode for at

6bne skabet. Lisen har

dog mulighed for, at

der skal to brugere til

for at Abne skabet.

Ved Endring af

brugertilstand, ssettes

samtlige koder til

fabrikskoden

Hvis der skiftes fra enkelt til dobbeltbrug€rtilstand:

l. Tast ENTER og 7. Gron lampe blinker.

2. Tast brugerl kode. Gron lampe blinker to gang€

Hvis der skiftes fra dobbelt til enkeltbrugertilstand:

l. Tast ENTER og 7. gron lampe blinker

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

3. Tast den anden kode. Gron lampe blinker to gange

Lisen kan programmeres til enten enkelt- eller dobbeltbrugertilstand.

I enkeltbrugertilstand skal der kun 6en kode til for at 6bne skabet. Denne kode kan vrere enten brugerl eller bruger2.

koden "bruger2" er afhengig af"brugerl", forsteet pe den m6de, at det er brugerl der giver adgang for- og
programmerer koden til bruger2.

I dobbeltbrugertilstand skal s6vel brugerl som bruger2 indtaste deres koder efter hinanden fsr l6sen kan 6bnes.

Udskift batteri

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

I

2

Tag tastaturet af, ved at stikke ind skruetrekker ind i hakket fomeden og dreje.

Udskift fonigtigt batteriet, og pas pe ikke at beskadige nogen kabler. Dette galder

isEr n6r du setter tastahrret tilbage pi plads.

Test lisen mindst tre gange med 6ben lige, efter batteriskift. Hvis l6sen ikke virker, er den mest almindelige fejt, at

kablet ind til lisen, er blevet hevet lidt ud af kontakten. Kontroller at kablet sidder korlekl, og at alle skruer er stmmmet

tilstrakkeli et.
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Del 2: Avancerede funktioner

Tilfoj bruger 2 (kan kun udfsres af bruger 1)

Denne funktion kan
kun bruges i

enkeltbrugertilstand og
kan kun udfores af

bruger I

Tast ENTER + 3. Gron lampe blinker

indtast bruger1 koden. Gron lampe blinker to gange

I

2

Bruger 2 kan have status som bade aktiv bruger og tilfsjet bruger, henholdsvis inaktiv og ikte tilfojet bruger. Kun

bruger I kan andre i disse rettigheder. Som standard er bruger 2 tilfojet og aktiv med fabrikskoden 50 25 50. Bruger 2

kan selv endre sin kode.

Slet bruger 2 (kan kun udfsres af bruger I)

Denne funktion kan
kun bruges i

enkeltbrugertilstand og
kan kun udfsres af
bruger I

I

2

Tast ENTER + 4

Tast bruger I koden. Gron lampe blinker to gange

De-aktiver bruqer 2 (kan kun udftres af bruger I)

Denne funktion kan

kun bruges i

enkeltbrugertilstand og

kan kun udfsres af

bruger I

I

2

Tast ENTER + 6

Tast bruger 1 koden. Gron lampe blinker to gange

Derure funttion bruges tpisk til midlertidig deaktivering af bruger 2.

Hvis bruger 2 allerede er de-aktiveret vil du {6 et fejlsignal

Aktiver bruger 2 (kan kun udfgres af bruger I)

Denne funktion kan
kun bruges i
enkeltbrugertilstand og
kan kun udfsres af
bruger I

I

2

Tast ENTER + 5

Tast bruger I koden. Gron lampe blinler to gange

Deme funttion bruges til altivering afbruger 2, hvis denne har veret de-aktiveret.

Hvis bruger 2 allerede er aktiveret vil du fa et fejlsignal

Sat las til fabrikstilstand med suoermasterkoden

Denne funktion s@tter
lisen i enkeltbruger-
tilstand med
fabrikskoden 50 25 50

I

2

Tast ENTER + 0

Tast supermasterkoden. Gron lampe blinter to gange

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


