BRUKSANVISNING
BRAND OCH INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP
MODELL NSB 01 / 03 / 05
Viktig information
•
•

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

Att installera batterier
Vrid knappsatsen moturs för att komma åt batterierna.
Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier.
Prova att öppna låset enligt avsnittet ”Att öppna skåpet med användarkod” nedan.

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

Aktivera låset genom att trycka på START, displayen tänds ”------”.
Knappa in koden (fabriksinställd kod: 123456 eller 567890). Pip signaleras vid varje knapptryckning.
Låset spelar en kort melodi vid rätt kod och det står ”OPEn” i displayen och den gröna lampan lyser.
Tryck på ”START” två ggr om man inte vill att knapptryckningarna ska synas i displayen.
Vrid vredet/handtaget och öppna dörren.

Obs! Fem felaktiga koder medför att låset blockeras och piper under 3 minuter och displayen visar ”Error”.

Att låsa skåpet
1.
2.

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

Att ändra användarkod 1
1.
2.
3.
4.

Öppna skåpet.
Tryck ”START”. Displayen visar ”------”.
Knappa in önskad öppningskod 1 (6 siffror).
Tryck och håll in den vita knappen på dörrens insida. Displayen visar ”IN” under en sekund och sedan visas
inlagd kod.

Att ändra användarkod 2
1.
2.
3.
4.
5.

Öppna skåpet.
Tryck in den vita knappen på dörrens insida. Låset svarar med ett pip och displayen tänds upp och visar
”------”.
Tryck ”START”. Displayen visar ”------”.
Knappa in önskad öppningskod 2 (6 siffror).
Displayen visar ”IN” under 1 sekund och sedan visas inlagd kod.

Att byta batterier
När batterierna börjar ta slut visar displayen ”L_batt”. Sätt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i
batterifacket på dörrens utsida. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
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