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Leveranskod för Manager är 1 2 3 4 5 6 (7 8 9)

OBS: För att aktivera funktionerna i låset måste Manager koden 
bytas från leveranskod till egen personlig kod innan låset börjar 
användas.

Kodbyte skall alltid ske med öppen dörr. Prova den
nya koden minst 2 ggr innan du stänger och låser
skåpdörren.

Öppning av lås:
� Tryck aktuell kod (2 blink och pip)
� Vrid knappsatsen åt höger till stopp ca. 1/4 varv
� Låset är nu öppet. Med hjälp av handtaget kan du nu öppna skåpet.

Öppning av lås med krav på dubbla koder:
� Tryck kod (2 blink och pip)
� Tryck kod (2 blink och pip)
� Vrid knappsatsen åt höger till stopp ca. 1/4 varv
� Låset är nu öppet. Med hjälp av handtaget kan du nu öppna skåpet.

Öppning av lås med tidsfördröjning:
� Tryck kod (2 blink och pip), tidsfördröjningen börjar och låset dioden 
blinkar 1ggr/sek
� Efter fördröjningen piper och blinkar låset 1ggr/sek under inställd tid för 
öppningsfönster
� Tryck kod (2 blink och pip)
� Vrid knappsatsen åt höger till stopp ca. 1/4 varv
� Låset är nu öppet. Med hjälp av handtaget kan du nu öppna skåpet.

Vid låsning:
Stäng dörren och vrid knappsatsen åt vänster till 
upprätt läge

LJUD OCH LJUSSIGNALER
För alla operationer som utförs korrekt indikerar låset med 2 pip och blink.
För alla operationer som utförs fel indikerar låset med 3 pip och blink.

MANIPULATIONSSPÄRR
Felaktig åtgärd bekräftas med  trippel ljud och ljus signal. 
Efter 4 felaktiga öppningsförsök spärras låset i 5 minuter. 
Under spärrtiden knäpper och blinkar låset var 10:e sekund. 
När spärrtiden har utgått har man två försök på sig att öppna 
låset innan spärrtiden startar igen.

STRÖMFÖRSÖRJNING/BATTERIBYTE
När batteriet börjar bli svagt indikerar låset med upprepade 
korta ljud och ljus signaler vid öppning av låset. Batteriet 
skall då bytas. Låset kommer ihåg alla koder även utan strömförsörjning.

ANVÄND ALLTID 9V ALKALISKA BATTERIER
T.EX. DURACELL.

�����������	��
��	���	���

Låset kan ha följande funktioner:
� Antal användare
Användare nr.    1     2     3     4     5     6     7     8     9

Aktiverade         

� Kod längd 
(6-9 siffror)
� Manager kod 
(aktivera, spärra tillfälligt, ta bort användare 
mm)
� Dubbel kommando
 (2 koder krävs för att öppna låset)
� Tidsfördröjning 
(1-99 min.)
� Öppningsbar tid 
(1-19 min.)
� Väktarkod 
(endast användare nr. 9) (endast vid 
Tidsfördröjning funktion aktiverad)
� Tyst alarm
(2789 eller 4002 Batteri/Alarm Box krävs)
� Kontroll av Användar status
� Utskrift av Logg 
(63 senaste händelser)
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Vid behov av service, installation eller support 
ring vår service avdelning

08 778 21 21

Specialfunktioner kan aktiveras och utföras av Manager via knappsatsen.
Följ instruktionerna nedan:

Exempel 1-2-3-4-5-6
1. Tryck in Manager kod och håll sista siffran i koden (i det här fallet 6) intryckt tills låset bekräftar med 2 dubbel pip 
och blink och den röda dioden lyser med ett fast sken.
2. Följ sedan instruktioner nedan för att utföra de olika funktionerna

Byte av kod- Funktion 0 ( Utförs alltid med dörr öppen)
� Tryck siffra 0 (bekräftas med dubbel pip och blink)
� Tryck in ny kod (bekräftas med dubbel pip och blink)
� Tryck in ny kod en gång till (bekräftas med dubbel pip och blink)

Aktivera användare- Funktion 1
� Tryck siffra 1  (bekräftas med dubbel pip och blink)
� Tryck användar nummer 1 till 9 (bekräftas med dubbel pip och blink)
� Användaren trycker in sin kod (bekräftas med dubbel pip och blink) 
� Användaren trycker in sin kod en gång till (bekräftas med dubbel pip och blink)

Spärra användare 1 till 9 - Funktion 2
� Tryck siffra 2 (bekräftas med dubbel pip och blink)
� Tryck användarnummer 1 till 9 (bekräftas med enkelt pip och blink)

Återinföra-reaktivera användare 1 till 9 - Funktion 1
� Tryck siffra 1 (bekräftas med dubbel pip och blink)
� Tryck användarnummer 1 till 9 (bekräftas med enkelt pip och blink)

Radera användare 1 till 9- Funktion 3
� Tryck siffra 3 (bekräftas med dubbel pip och blink)
� Tryck användarnummer 1 till 9 (bekräftas med enkelt pip och blink)

Kontrollera användare status- Funktion 7b
� Tryck och håll siffra 7 intryckt tills låset bekräftar med 2 dubbel pip
� Tryck användare, 1 till 9 
Låset kvitterar enligt följande:
Användaren är aktiv: Bekräftas med enkel blink och pip (användaren är aktiv och kan öppna låset)

Användaren är spärrad: Bekräftas med dubbel blink och pip (användaren är spärrad av Manager)
Användaren är ledig: Bekräftas med 3 blink och pip (användaren kan aktiveras av Manager)
Användaren är oanvändbar: Bekräftas med 1 ett långt blink och pip (Användarplatsen ej tillgänglig)
� För att återgå tryck 0

Ställ och ändra tidsfördröjning- Funktion 9
� Tryck siffra 9 (bekräftas med dubbel pip och blink)
� Tryck fördröjningstid från 01-99 min.(exempel 02 min.)(00 tar bort tidsfördröjningen)
� Tryck öppettiden från 01 till 19 min.(bekräftas med dubbel pip och blink)(exempel 11 min.)
� Tryck in tiderna en gång till för att bekräfta  (exempel 0211)(bekräftas med dubbel pip och blink)

   Tidsfördröjningen kan endast tas bort under öppettiden.

Skicka- Ladda ner Logg (63 senaste händelser)-Funktion 7
� Koppla logg kabel till uttaget på knappsatsen och till Com port på din PC eller PDA.
� Starta programmet LG Wiew på din PC eller PDA, klicka sedan på kassaskåpet (bilden) i LG Wiev
� Tryck siffra 7 (bekräftas med enkel pip och blink). Loggen ifrån låset sänds nu till LG Wiev programmet på din PC eller PDA.
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Vid behov av service, installation eller support 
ring vår service avdelning

08 778 21 21

LJUD OCH LJUSSIGNALER
För alla operationer som utförs korrekt indikerar låset med 
2 pip och blink.
För alla operationer som utförs fel indikerar låset med 3 
pip och blink.

Kodbyte skall alltid ske med öppen dörr. Prova den
nya koden minst 2 ggr innan du stänger och låser
skåpdörren.

Öppning av låset:
� Tryck aktuell kod (2 blink och pip)
� Vrid knappsatsen åt höger till stopp ca. 1/4 varv
� Låset är nu öppet. Med hjälp av handtaget kan du nu 
öppna skåpet.

Öppning av lås med krav på dubbla koder:
� Tryck kod (2 blink och pip)
� Tryck kod (2 blink och pip)
� Vrid knappsatsen åt höger till stopp ca. 1/4 varv
� Låset är nu öppet. Med hjälp av handtaget kan du nu 
öppna skåpet.

Öppning av lås med tidsfördröjning:
� Tryck kod (2 blink och pip), tidsfördröjningen börjar och 
låset dioden blinkar 1ggr/sek
� Efter fördröjningen piper och blinkar låset 1ggr/sek 
under inställd tid för öppningsfönster
� Tryck kod (2 blink och pip)
� Vrid knappsatsen åt höger till stopp ca. 1/4 varv
� Låset är nu öppet. Med hjälp av handtaget kan du nu 
öppna skåpet.

Vid låsning:
Stäng dörren och vrid knappsatsen åt vänster till upprätt läge

Byte av användarkod:
� Tryck 6 st. nollor - 0 0 0 0 0 0 (2 blink och pip)
� Tryck nuvarande kod (2 blink och pip)
� Tryck ny kod (2 blink och pip)
� Tryck ny kod en gång till (2 blink och pip)
� Koden är nu utbytt

MANIPULATIONSSPÄRR
Felaktig åtgärd bekräftas med trippel ljud och ljussignal.
Efter 4 felaktiga öppningsförsök spärras låset i 5 minuter.
Under spärrtiden knäpper och blinkar låset var 10:e sekund.
När spärrtiden har utgått har man två försök på sig att öppna
låset innan spärrtiden startar igen.
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STRÖMFÖRSÖRJNING/BATTERIBYTE
När batteriet börjar bli svagt indikerar låset med
upprepade korta ljud och ljussignaler vid öppning
av låset. Batteriet skall då bytas. Låset kommer
ihåg alla koder även utan strömförsörjning.

ANVÄND ALLTID 9V ALKALISKA BATTERIER
T.EX. DURACELL
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