
 
 
 
 

Bruksanvisning Digitallås 
 

Serie DS 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Detta skåp är kontrollerat av. 
 
 
 
   Datum:………………….Namn:…………………………….. 



• Att öppna skåpet första gången. 
       (Leveranskoden är *1234#) 

Steg 1: Tryck * och på displayen står det ”code”   
Steg 2: Tryck leveranskoden 1 2 3 4 

Steg 3: Tryck # och på displayen står det ”open”  
Steg 4: Vrid på handtaget motsols  
 

OBS! All programmering ska ske med öppen dörr 
• Att byta huvudkod. 

Steg 1: Tryck på knappen(svart eller röd) på insida dörr, på display står det ”EnterCD”  
Steg 2: Slå den nya huvudkoden 4-8 siffror lång. 

Steg 3: Tryck #, på displayen står det ”success”  
Steg 4: Prova den nya koden innan dörren stängs. 
 
• Att lägga till fler användare.(4st användarkoder kan läggas in) 

Steg 1: Tryck * och på displayen står det ”code”  

Steg 2: Tryck # och på displayen står det ”EnterCD”  
Steg 3: Slå huvudkoden. 

Steg 4: Tryck # och på displayen står det ”0-Change”  

Steg 5: Tryck 1 och på displayen ser du ”Cn-1”  
Steg 6: Tryck siffran( 2 till 5) på den användare du vill ändra/lägga till på displayen står det  ”EnterCD” 

 
Steg 7: Slå den nya koden 4 till 8 siffror lång. 

Steg 8: Tryck # och på displayen står det ”Recode”  
Steg 9: Slå den nya koden igen. 

Steg 10: Tryck # och på displayen står det ”success”   



• Att ta bort en användarkod.  

Steg 1: Tryck * och på display står det ”code”  

Steg 2: Tryck # och på display står det ”EnterCD”  
Steg 3: Slå huvudkoden. 

Steg 4: Tryck # och på display står det ”0-Change”  

Steg 5: Tryck 2 och på display står det ”dn-2”  

Steg 6: Tryck numret på den användare du vill radera (2 till5) på displayen står det ”1-y  0-n”  

Steg 7: Tryck 1 för att bekräfta att du ska radera en användare på displayen står det ”success”   
             om du ångrar dig så trycker du 0 för att avbryta. 
 
 
 
• Att dölja koden 

Steg 1: Tryck * och på display står det ”code”  

Steg 2: Tryck # och på display står det ”EnterCD”  
Steg 3: Slå huvudkoden. 
Steg 4: Tryck # 

Steg 5: Tryck 7 och på displayen står det ”dsp hide”  

Efter du tryckt 7 så kommer alla koder att visas som ”----”  
Om du vill att koden ska synas igen så upprepar du steg 1-5 
 
• Batteribyte 
När siffrorna på displayen börjar bli otydliga eller att skåpet inte öppnar trots att rätt kod är slagen så är det 
dags att byta batterier. 
Till höger om knappsatsen sitter det en lucka som ska skjutas åt höger för att göra batterierna tillgängliga. 
(4st AA LR6 batterier) 
 
• Strafftid 

Om man slår fel kod tre gånger i rad så får man en strafftid och på display står det ”hold”  
Strafftiden varar i 3 minuter eller tills låset slutar signalera. Om man under tiden tar ut batterierna så startar 
strafftiden om när batterierna sätts tillbaka. 
När stafftiden är över kan man åter försöka att öppna skåpet. 


