Kære kunde
Tak for din bestilling!
Vi bestræber os på altid at yde bedst mulig
kundeservice. Derfor skal du straks ved
modtagelsen kontrollere, at dine varer svarer
til det bestilte.

KCelektronisk
kodelås

Er der fejl eller skade, bedes du ringe til os, så
vi kan udbedre fejlen/skaden.
Ring, hvis du får problemer med produkterne
eller i øvrigt har spørgsmål. Vi er parate med
råd og vejledning.

Med venlig hilsen
SafeGroup

Sintrupvej 2 • 8220 Brabrand • Tlf. 86 27 37 44 • Fax 86 27 35 37
salg@safegroup.dk • www.safegroup.dk

Låsen

KC elektronisk kodelås
Hvordan åbnes den?
Indtast ”fabriksindstillingen” som er 0 0 0 0 * afvent lyd og
drej ”håndtaget” over på ”åben lås” – herefter kan det store
håndtag til døren aktiveres.
Programmering af ”Masterkode”
VIGTIGT! - HUSK AT ÆNDRE MASTERKODEN TIL PERSONLIG 6 CIFRET MASTERKODE.

1. Åben døren
2. tast #
3. tast den seks cifrede fabrikskod: 0 0 0 0 0 0
4. tast igen #
5. tast din egen ”masterkode” på 6 cifre
HUSK AT GEMME KODEN ET SIKKERT STED!
6. tast # - og din egen kode er aktiv

BEMÆRK
•
Bemærk at skabet kun kan/skal lukkes med ”0”
•
Hvis ”bippet” kommer med det samme, betyder
det at handlingen er OK, hvis”bippet” er brudt,
betyder det at handlingen er afbrudt.
•
Hvis man ”glemmer” sin personlige kode, da
bruges ”masterkoden” til at åbne skabet med. Brug
ikke masternøglen uden at det er nødvendig!
•
Hvis man åbner skabet med masternøglen i stedet
for ”masterkoden”, så skal skabet også lukkes med
nøglen.
•
Check batterierne, hvis låsen ikke åbner når man
indtaster personlig kode eller masterkode
– skift batteriet –
NB: BRUG KUN BATTERITYPEN: 9V ALKALINE

Masternøgle

Ændring til personlig kode?
1. Åben døren
2. tryk på *
3. indtast din egen personlige kode med 4 cifre
4. tryk på * - og din egen personlige kode er aktiv
Lukning af dør/lås?
1. Luk døren til skabet
2. tast 0 – afvent ”bip” - drej ”håndtaget” til
”lukket lås”

Pas på ledningen når batteriet skiftes.

Klip ud, og sæt på skabet!

Åbning af dør/lås?
1. indtast din personlige kode (4 cifre)
2. tast *
3. drej ”håndtaget” til ”åben lås”
4. skabet kan nu åbnes

Quick guide
KC elektronisk kodelås

Åbning med ”Masterkode”
1. Tast den sekssifrede kode og afslut med #
NB: Brug kun “Masterkode” i nødstilfælde, da
den personlige kode bliver nulstillet.
Åbning af skabet med ”MASTERNØGLE”
1. I nødsituationer kan skabet åbnes ved at bruge
”masternøglen”
2. tag batteridækslet (tastaturet) af
3. tag batteriholderen ud
4. du kan nu se nøglehullet til masternøglen
5. isæt nøglen – drej nøglen til venstre, på samme
tid som håndtaget til skabet drejes til åben position
– Skal udføres samtidig!

Lås op

Låse

• Tast koden

• Luk døren

• Tast

• Tast 0

Hyletone

Ved evt. fejl, kontakt importøren SafeGroup
Tlf. +45 86 27 37 44 • www.SafeGroup.com

Hyletone

• Drej håndtaget

• Drej håndtaget

Åben skabet

Skabet er låst

