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BRUKSANVISNING LG BASIC DIGITALT KODELÅS

(levereres i GULL som avbildet, eller børstet stål)

VIKTIG!! Håndtaket må ikke vries før koden er slått
Legges det ”press” på håndtaket vil ikke låsen registrere den inntastede koden !

*

Åpning av skapet:
Låsen er fra fabrikk innstilt på standard fabrikk-kode (masterkode)
1.

*

Tast 1 , 2 , 3 , 4 , 5 og 6 og to pip bekrefter at låsen er åpen.
Vri håndtaket og åpne skapdøren.
Tastes feil kode 3 ganger, blokkeres låsen i 5 minutter.

Låsing av skapet:
1.

Vri håndtaket og skapet låses automatisk

Låsen kan programmeres for to ulike koder, en masterkode og en brukerkode.
Det er ikke nødvendig å programmere brukerkode dersom en eller få personer skal ha tilgang
til safen. Den brukes normalt i de tilfellene hvor det ikke er ønskelig at ansatte skal kunne
programmere om låsen.

HA ALLTID DØREN ÅPEN OG LÅSBOLTENE UTE
VED OMPROGRAMMERING
*

Bytte av fabrikkode til ny masterkode:
1.
2.
3.

*

Programmering av brukerkode hvis ønskelig:
1.
2.
3.

*

Tast 0 seks ganger ( bekreftes med dobbelpip)
Tast in nåværende kode ( f.eks. 1 , 2, 3, 4 , 5 , 6 , fabrikkoden) bekreftes
med dobbelpip
Tast inn ny sekssifret kode to ganger (bekreftes med dobbelpip)

Tast inn nåværende masterkode og hold inne siste siffer i koden til du hører
to doble pip
Tast 1 . Låset bekrefter med dobbelpip.
Tast inn koden for den andre brukeren to ganger etter hverandre. Låsen
bekrefter med dobbelpip, etter hver gang.
Brukerkoden kan kun endres ved bruk av masterkoden.

Fjerning av brukerkoden:
1.
2.
3.

Tast inn masterkoden og hold inne siste siffer til låsen bekrefter med to
dobbelpip.
Tast 3. Låsen bekrefter med pip.
Den andre koden er fjernet

Batteribytte
Lav batterispenning indikeres med korte pip etter åpning.
Fjern skrue i plastdeksel under tastaturet, dra i dekslet og ta ut batteriet.
Bytt til nytt 9 V alkalisk(x) batteri, gjerne Duracell.
(x) Det skal stå på batteriet ”ALKALINE” + merkenavn

