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Låsa upp 
Tryck 4-15-siffrig användarkod (fabriksinställd på 1234) eller programmeringskod (fabriksinställd på 
4321) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Fel kod indikeras med 
tre korta signaler. Vrid medsols inom 3 sekunder för att öppna.  
 
 

Låsa 
Vrid motsols till låst läge.  
 
 

Ändra koder 
Tryck 4-15-siffrig kod (fabriksinställd på 1234) eller programmeringskod (fabriksinställd på 4321) + OK. 
Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Tryck OK igen och håll kvar tills 
grön hänglås-symbol börjar blinkar. Tryck Ny 4-15-siffrig + OK. Användar- och programmeringskod kan 
Inte vara samma. Ny kod bekräftas med en lång signal.  
 
 

Temporär användarkod 
 
Aktivera Temporär användarkod genom att låsa upp med programmeringskoden. Tryck OK igen och håll 
kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinkar. Tryck 44 + OK. Programmeringen bekräftas med e lång 
signal.  
 
Programmera Temporär användarkod genom att trycka OK Ny temporär användarkod + OK.   
 
Avaktivera Temporär användarkod genom att låsa upp med programmeringskoden. Tryck OK igen och 
håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinkar. Tryck 43 + OK. Programmeringen bekräftas med e lång 
signal. 
 
 

Låg batterinivå 
Låg batterinivå indikeras med två korta signaler samtidigt som batteri- och hänglås-symbol blinkar en 
gång. Batteri 3V CR2032.  
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Näin käytät koodilukkoa 

 

Avaus ja lukitus 

Avaus 

1. Näppäile tehdasasetettu koodi 1234 ja paina OK. Tai näppäile tehdasasetettu 
hallintakoodi 4321 ja paina OK. 

2. Kuulet pitkään di..... äänimerkin. 
3. Kun vihreä avauksen merkkivalo on päällä 
4. Käännä nuppia 3 sekunnin sisällä avataksesi lukon. 

Jos koodi on väärä, kuuluu kolme lyhyttä äänimerkkiä di.. di.. di.. 

Jos lukossa näkyy alhaisen varauksen punainen merkkivalo, on aika vaihtaa paristot. 

Huom.! Kun avaat kaapin hallintakoodin avulla, käyttäjäkoodi nollaantuu tehdasasetukseen 
1234. 

Lukitus 

Käännä nuppia takaisinpäin lukitaksesi kaapin.  
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Asetukset 

Vaihda koodit 

1. Näppäile tämänhetkinen käyttäjäkoodi ja paina OK tai hallintakoodi ja paina OK. 
Kuulet pitkän di..... äänimerkin ja vihreä avauksen merkkivalo syttyy. 

2. Pidä OK -näppäintä painettuna vähintään 2 sekuntia. Vihreä avauksen merkkivalo 
vilkkuu. 

3. Näppäile uusi koodi ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... merkkiäänen, salasana on 
vaihdettu onnistuneesti. 

Koodin tulee olla 4-15 numeroinen. Hallintakoodi ei voi olla sama kuin käyttäjäkoodi. 

Aktivoi julkinen tila, aseta väliaikainen koodi 

Aktivoi julkinen tila 

1. Näppäile tämänhetkinen hallintakoodi + paina OK. Kuulet pitkän di..... äänimerkin. 
Vihreä avauksen merkkivalo syttyy. 

2. Paina OK -näppäintä vähintään 2 sekuntia. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu. Paina 
OK uudestaan. 

3. Valitse 44 ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... äänimerkin, julkinen tila on aktivoitu. 

Aseta väliaikainen koodi 

1. Paina OK. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu. 
2. Näppäile uusi 4-15 numeroinen koodi. 
3. Paina OK avataksesi lukon. Vihreä avauksen merkkivalo syttyy ja kuulet pitkän di..... 

äänimerkin. Väliaikainen koodi on asetettu. 

Huom.! Jos vihreä avauksen merkkivalo syttyy joka 3. sekunti, lukko on jo käytössä. 
Väliaikaista koodia voi käyttää vain kerran. 

Sammuta julkinen tila 

1. Näppäile tämänhetkinen hallintakoodi ja paina OK. Kuulet pitkän di..... äänimerkin. 
Vihreä avauksen merkkivalo syttyy. 

2. Paina OK -näppäintä vähintään 2 sekuntia. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu. Paina 
OK uudestaan. 

3. Valitse 43 ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... äänimerkin, julkinen tila on 
sammutettu. 

Aktivoi / Sammuta valekooditoiminto 

1. Näppäile tämänhetkinen hallintakoodi ja paina OK. Kuulet pitkän di..... äänimerkin. 
Vihreä avauksen merkkivalo syttyy. 

2. Paina OK -näppäintä vähintään 2 sekuntia. Vihreä avauksen merkkivalo vilkkuu. Paina 
OK uudestaan. 
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3. Näppäile 42 ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... äänimerkin, valekooditoiminto on 
aktivoitu. 
Näppäile 41 ja paina OK. Kun kuulet pitkän di..... äänimerkin, valekooditoiminto on 
sammutettu. 

Koodilukossa on käytetty varkaudenestotekniikkaa ja siinä on valekooditoiminto, jonka 
ansiosta voit näppäillä minkä tahansa koodin/koodit oikean koodin ennen tai jälkeen. Näin 
ulkopuolisen on vaikea havaita oikea koodi. Maksimi 16 numeroa. 
 

Ominaisuudet 

1. Jos koodi unohtuu, saat tarvittaessa avauskoodin toimittajalta lukossa olevan 
numerokoodin avulla. Koodi nollaantuu tehdasasetukseen (hallintakoodi 4321 ja 
käyttäjäkoodi 1234). 
Jos käyttäjäkoodi unohtuu, näppäile hallintakoodi ja käyttäjäkoodi nollaantuu 
takaisin tehdasasetukseen 1234. 

2. Koodilukossa on käytetty varkaudenestotekniikkaa ja siinä on valekooditoiminto; voit 
näppäillä minkä tahansa koodin tai koodit oikean koodin ennen tai jälkeen, jotta 
oikeaa koodia on vaikea havaita. Maksimi 16 numeroa. 

3. Automaattinen hälytysääni kuuluu, kun koodi näppäillään väärin 4 kertaa. Lukko 
lukkiutuu 60 sekunniksi. 

4. Automaattinen alhaisen varauksen ilmaisu (lukko näyttää punaista alhaisen 
varauksen merkkiä). Lukkoa ei voida käyttää, jos varaus on hyvin alhainen. 

5. Lukossa on 3V CR2032 -paristot. Viimeisin koodi ei katoa paristojen vaihdon 
yhteydessä. 
 

Yleiset ongelmat ja niiden ratkaisut 
 

Ongelma Aiheuttaja Ratkaisu 
Kun näppäilet koodin, 
kuuluu äänimerkki di.. di.. 
Samalla niin punainen kuin 
vihreä merkkivalo vilkkuvat 
kerran. 

Liian alhainen varaus Vaihda paristot 

Kun näppäilet koodin, 
kuuluu äänimerkki di.. di.. 
Samalla punainen 
merkkivalo on päällä ja 
lukkoa ei voida avata. 

Nuppi ei ole oikeassa 
asennosssa 

Käännä nuppi oikeaan 
asentoon 

Näppäimistöstä ei kuulu 
ääniä. Lukko voidaan 
kuitenkin avata. 

Summeri on rikki Vaihda summeri 
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