Instruktion 5.3.

BRUKSANVISNING
INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP
MODELL FR 20 EID / FR 30 EID / FR 50 EID
Viktig information




Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande.
Förvara nödöppningsnyckeln på säkert ställe, dock inte i skåpet!
Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under längre tid.

Att öppna skåpet med nyckel
Öppna locket mitt på manöverpanelen. Sätt i nyckeln i nyckelhålet och vrid nyckeln moturs. Vrid sedan
vredet medurs och öppna dörren.

Att öppna skåpet med externt batteripack
Sätt i 4 stycken AA/LR6/1,5 V batterier i det medskickade externa batteripacket och anslut batteripackets
kontakt till uttaget i till vänster om av knappsatsen. Slå sedan din kod som vanligt.

Att installera batterier
Öppna skåpet. Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier i batterifacket på dörrens insida.
Prova att öppna låset enligt avsnittet ”att öppna skåpet med kod” nedan. Observera att medföljande
batterier endast är demobatterier och har begränsad användningstid och kapacitet.

Att öppna skåpet med användarkod
1.
2.
3.
4.

Aktivera låset genom att trycka på #, den orangea displayen tänds och första sifferplatsen blinkar.
Knappa in koden (fabriksinställd kod: 1234). Pip signaleras vid varje knapptryckning. Vid felaktigt
inknappad siffra, radera senaste siffran med *.
Tryck #. Två pip vid rätt kod och displayen lyser blått och det står ”OPEN”.
Vrid vredet medurs och öppna dörren.

Obs! Tre felaktiga koder medför att låsets siren ljuder under 30 sekunder och låset blockeras i 5 minuter.

Att öppna skåpet med huvudkod
Huvudkoden måste läggas in enligt avsnittet nedan ”Att ändra huvudkod” för att sedan följa samma
förfarande som avsnittet ”Att öppna skåpet med användarkod”

Att låsa skåpet
1.
2.

Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm.
Vrid vredet moturs till stopp.

Att ändra användarkod
1.
2.
3.
4.

Öppna skåpet.
Tryck in knappen på dörrens insida (högra gaveln-gångjärnssidan). Låset svarar med ett pip och displayen
tänds upp och visar ”------”.
Knappa in en ny användarkod (3-8 siffror).
Tryck #. Låset svarar med att tändas upp, sinalerar med en kort melodi och visar ”INTO” i displayen.
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Att ändra huvudkod
1.
2.
3.
4.
5.

Öppna skåpet.
Tryck # för att aktivera låset, displayen lyser orange.
Tryck 0 två gånger och tryck sedan på knappen på dörrens insida. Låset signalerar med en serie pip och
displayen visar ”------”.
Knappa in en ny huvudkod (3-8 siffror).
Tryck #. Låset svarar med att tändas upp, sinalerar med en kort melodi och visar ”INTO” i displayen.

Dölja koden i displayen
Låset har en funktion som gör det möjligt att dölja koden i displayen, siffrorna visas inte i displayen, utan
istället visas ”o” för varje knappad siffra.
1.
2.

Tryck # för att aktivera låset.
Tryck * för att starta funktionen med att dölja sifferkoden och istället visa ”o” för varje knappad siffra.

Tryck på * två gånger för att avaktivera funktionen.

Handhavande för angreppslarmet
För aktivering:
1.

Tryck 0 när displayen är släckt. ”BELL ON” visas i displayen

För avaktivering:
1.
2.
3.

Tryck #.
Knappa in din användarkod.
Tryck #

Om ingen kod knappas in för avaktivering, så tystnar larmet efter 30 sekunder och låset blockeras i 5 minuter.

Ställa in tid & datum
Programmering görs i #viloläge”, dvs när klocka och tid syns i displayen.
1. Tryck *.
2. Tryck på 2 eller 8 för att stega upp eller ner. Tryck # för att stega bort till månad osv. Använd 2 eller 8 för att
stega upp eller ner.
3. Ställ in tiden på motsvarande sätt och siffran efter klockan talar om vilken veckodag det är, 1 för måndag, 2
för tisdag osv.

Att byta batterier
När batterierna börjar ta slut varnar låset med rött och grönt ljus. Öppna då skåpet och sätt i 4 st nya alkaliska
LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket på dörrens insida. Se till att använda batterier tas om hand på ett
miljöriktigt sätt.
Obs! Om låset är utan spänning i mer än 30 minuter bör användarkoden läggas in på nytt.

Montering av skåp
Medskickade skruv och plugg är inte avsedda för montering under europeiska förhållanden. Använd rätt
fastsättningsmetod till respektive underlag, vid osäkerhet kontakta din fackhandlare.
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