
 

 
 

 

 
 Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande. 

 Förvara nödöppningsnyckeln på säkert ställe, dock inte i skåpet! 

 Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under längre tid. 

 

 
Sätt i nyckeln i nyckelhålet och vrid moturs. Håll nyckeln i ändläget och vrid vredet medurs för att öppna. 

 

 
Öppna skåpet. Sätt i de medföljande batterierna (4 st alkaliska AA/LR6/1,5 V) i batteripacket på insidan av 

dörren. 
 

 
1. Tryck in giltig kod (fabriksinställd kod 4444). 

2. Tryck #. Låset signalerar med grönt ljus under ca 4 sekunder och ett klick hörs. Under den tiden är låset 

öppningsbart. 

3. Vrid vredet medurs. 
 

Vid felaktig inmatad kod indikerar låset med rött ljus och pip. 
 

 
1. Tryck *. 

2. Lägg RFID-tagen mot tangentbordet. Låset signalerar med grönt ljus under ca 4 sekunder och ett klick 

hörs. Under den tiden är låset öppningsbart. 

3. Vrid vredet medurs. 
 

Vid felaktig tag indikerar låset med rött ljus och pip. 
 

 
1. Tryck giltig kod. 

2. Tryck *(RFID). Låset dubbelblinkar med grönt ljus. 

3. Lägg RFID-taggen mot tangentbordet. Låset signalerar med grönt ljus under ca 4 sekunder och ett klick 

hörs. Under den tiden är låset öppningsbart. 
 

Vid felaktig inmatad kod indikerar låset med rött ljus och pip. 
 

 
1. Tryck *(RFID). Låset dubbelblinkar med grönt ljus. 

2. Lägg RFID-taggen mot tangentbordet. Låset signalerar med grönt ljus under ca 4 sekunder och ett klick 

hörs. Under den tiden är låset öppningsbart. 

 

Vid felaktig tag indikerar låset med rött ljus och pip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öppna skåpet med RFID-tag 

Öppna skåpet med kod + RFID-tag 

Öppna skåpet med RFID-tag 

Öppna skåpet med kod 

Att installera batterier 

Att öppna skåpet med nyckel 

Viktig information 

BRUKSANVISNING 

INBROTTSFÖRDRÖJANDE NYCKELSKÅP 

RFID 14 K / 30 K / 58 K / 88 K / 188 K / 288 K 



 

 
1. Tryck in giltig programmeringskod (fabriksinställd 1111 1111). Lysdioden blinkar grönt. För att återgå till 

användarläge tryck * #. Skåpet återgår automatiskt till användarläge cirka 15 sekunder efter senaste 

knapptryckningen. 

2. Skapa en användare enligt något av följande alternativ: 

 Kod: 

Tryck * användarnummer (01-99) * önskad kod (1-8 siffror) * repetera kod #. 

 RFID-tag: 

Tryck * användarnummer (01-99) ** lägg RFID-taggen mot tangentbordet. 

 Kod + RFID-tag: 

Tryck * användarnummer * önskad kod (1-8 siffror) * repetera kod * lägg RFID-taggen mot 

tangentbordet. 
 

En godkänd programmering av användare bekräftas av en pipsignal samt grönt ljus. Om programmeringen 

inte accepteras får man pipsignal samt rött ljus. 
 

3. Gå till något av alternativen på punkt 2 för att skapa ännu en användare eller avsluta programmeringen 

med * #. 
 

 
1. Knappa in giltig programmeringskod. 

2. Tryck * användarnummer#. Radering bekräftas med pipsignal och grönt ljus. 

3. Upprepa proceduren för alla användare som skall raderas. 

4. Avsluta programmeringen med *#. 
 

 
 Reset raderar alla användare och återställer programmeringskoden till 1111 1111. 

 
1. Öppna skåpet och skruva bort locket som döljer elektroniken på dörrens insida. 

2. Håll in den svarta återställningsknappen på kretskortet och tryck 9 #. Lysdioden lyser grönt och en längre 

pipsignal hörs. Håll in knappen under hela tiden som låset piper. 
 

 
1. Knappa in giltig programmeringskod. 

2. Tryck * 0 # ny programmeringskod (8 siffror lång) * repetera ny programmeringskod #. Programmeringen 

bekräftas med en pipsignal och grönt ljus. 

3. Avsluta programmeringen med*#. 
 

 
 Använd två av följande sätt: 

1. Håll ett 9 volts batteri (6LR61) emot de två runda, guldiga, kontaktytorna på tangentbordet. Öpppna 

skåpet som vanligt med användarkoderna och/eller RFID-taggarna. 

2. Ta först bort den svarta täckbrickan till höger om vredet (om den monterades vid leverans). Sätt i den 

medskickade nyckeln och vrid nyckeln ca 45°. Håll kvar nyckeln i denna position och vrid vredet 

medurs. 
 

 
 Då batterierna börjar ta slut indikeras detta genom grönt och rött ljus samt en ljudsignal vid inloggning. 

Inga koder eller användare försvinner om skåpet blir strömlöst. 

1. Öppna skåpet. 

2. Ta loss batteripacket som sitter i övre vänstra hörnet av insidan på dörren. 

3. Byt batterierna till 4 nya LR6 / AA 1,5 volts och sätt tillbaka batteripacket. 
 
 

 

Byte av batterier 

Nödöppning 

Ändra programmeringskoden 

Reset – återställning 

Radera användare 

Skapa användare 


