
Instruktion kodlås R3 

 

Sätt in 4 st 1,5 volt AAA Batterier enligt medföljande diagram (om ej fabriksinstallerat) 

 

Öppna med förprogrammerad kod 

1. Tryck ‘C’ knappen  

2. Tryck fabrikskoden‘ 1 2 3 4 5 6’ 

3. Tryck ‘#’ knappen, en melodisk signal kommer att höras och displayen visar OPEnd 

4 .Vrid handtag eller vred medsols medans signalen ljuder och dörren kan öppnas. 

  

Om fel kod inmatas, Error kommer att visas i displayen och en kort varningston ljuder. 

Om fel kod matas in mer än 5 gånger blockeras låset låset I 5 minuter och en varningssignal ljuder.  

Displayen visar dELAY  

Icon – C  1 2 3 4 5 6  # 

2. Programmera personlig kod ( all programmering sker med öppen dörr). 

  1.Tryck ‘#’ knappen 

  2.Tryck in befintlig kod. 

  3.Tryck ‘#’ knappen. 

  4.Tryck in Er önskade kod 4-16 siffror. 

  5.Tryck ‘# knappen. 

Om programmering utförts korrekt kommer det att visas EnTErd i displayen och en ton ljuder 

för att bekräfta att koden är inmatad. 

 

3.Programmera dubbelkommando ( OBS: Detta görs endast om man önskar högre säkerhet.     

2 st koder behövs för att öppna låset )  

 

1. Tryck ‘M’ knappen på insidan av dörren. 

2. Tryck ‘2’ knappen 

3. Tryck ‘#’ knappen 

4. Tryck den andra personliga koden 

5. Tryck ‘#’ knappen  

 Displayen kommer att visa “EnTErd” och en kort ton ljuder I ca 3 sekunder för att bekräfta rätt 

programmering 

 

 

 



4  Aktivera Dubbelkommando 

1. Tryck ‘M’ knappen på insidan av dörren.

2. Tryck ‘9’ knappen

3. Tryck ‘#’ knappen

5  Öppna med dubbelkommando 

1. Tryck C knappen Displayen visar “ dual”

2. Tryck Er första kod exemple  1,2,3,4,5,6

3. Tryck ‘#’ knappen. En kort ton bekräftar rätt kod

4. Tryck Er andra kod inom 5 minuter exempel 2,4,2,4,2,4

5. Tryck ‘# knappen.en kort ton bekräftar och displayen visar OPEnd

Det spelar ingen roll I vilken ordning man matar in koderna. Båda koder man matas in som 

första eller som andra kod. 

6  Avaktivera dubbelkommando 

1. Tryck ‘M’ knappen på insidan av dörren.

2. Tryck ‘9’ knappen

3. Tryck ‘#’ knappen och en kort ton bekräftar avaktiveringen. Displayen kommer att visa  “SinGLE”

andra koden kommer automatiskt att raderas.

7. Låset kan om man så önskar öppnas utan att koden visas I displayen.

Aktivera tryck M  7  #  och HIdE visas I displayen 

Avaktivera tryck M  7  # 

8 Programmera Alarm ( Vissa Modeller)

Aktivera   M  8  #  Displayen visar ALErT 

Avaktivera  1. Tryck ‘C knappen  

2. Tryck er personiga kod

3. Tryck ‘#’ knappen och en ton bekräftar avaktiveringen. Displayen visar OPEnd

9. Batterier. Livslängden är olika på batterier. Om man öppnar ca 3 gånger per dag så varar

batterierna ungefär i ca 1 år. Byt när:

1) LObAtt  visas I displayen följt av en kort ton.

2) Om man slår rätt kod men låset vill ändå inte öppna.

 Även om batterierna är helt slut eller borttagna så försvinner inte koderna 


