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Instruktion för elkodlås, Dokumentskåp modell: EM 

Låset har vid leverans två inlagda leveranskoder 1,2,3,4,5,6 och 5,6,7,8,9,0. 
Koden innehåller alltid 6 siffror. 
Före användande: Läs igenom hela instruktionen. 

Öppnande av lås 
1. Tryck på startknappen 
2. Tryck leveranskoden 1,2,3,4,5,6  eller 5,6,7,8,9,0. 
3. LCD Displayen visar ”OPEN” och grön lampa lyser.Vrid vredet åt höger. 
4. Om ”ERROR” visas på LCD Displayen, upprepa steg 1,2 och 3. 

Minnesknapp:  På insidan av dörren finns ett runt hål i plåten och innanför 
sitter en minnesknapp. (tryck med en penna så får Du en signal) 

Ändring av kod nr. 1 

1. Öppna dörren, vrid vredet till utgångsläge (Klockan 9) 
2. Bestäm den nya första koden (sex siffror) 
3. Tryck start, tryck den nya koden och därefter  
4. Tryck in minnesknappen (inom 10 sekunder). 

LCD Displayen visar ”IN” och den nya sex siffriga koden. 
Kod nr. 1 är nu inlagd. Prova genom att trycka start, samt den nya koden och displayen skall visa 
”OPEN” och grön lampa skall lysa. 
Prova den nya koden med öppen dörr

Om fel kod trycks mer än 5 gånger i följd, ljuder en larmsignal och låset blockeras under tre min. 
Därefter återgå låset till normalt läge. 

Ändring av kod nr 2. 

1. Öppna dörren, vrid vredet till utgångsläge (klockan 9) 
2. Bestäm den nya andra kodens (sex siffror) 
3. Tryck in minnesknappen på dörrens insida. 
4. Tryck start (inom 10 sekunder) och därefter den andra kodens sex siffror. 

LCD Displayen visar ”IN” och den nya andra sex siffriga koden. 
Kod nr 2 är nu inlagd. Prova genom att trycka start, samt den nya 
koden och displayen skall visa ”OPEN” och grön lampa skall lysa. 
Prova den nya koden med öppen dörr 

Anmärkning: 

När batterikapaciteten blir för låg, visas ”LowbAt” på displayen varje 
gång startknappen tryck in. Batterierna skall då omedelbart bytas. 
4 styck 1,5 V batterierna sitter utvändigt, under plastluckan. 


