Secure Castelle, elektronisk lås
Læs denne tekst igennem i ro og mag, inden du begynder at anvende låsen!

Dette skab har en elektronisklås. Når skabet leveres er leveringskode: 1 2 3 4 5 6. Vi
anbefaler, at du omstiller til din egen kode så hurtigt som muligt. Der er mange som kan
leveringskoden…
Koden kan indeholde enten 6 cifre eller 6 bogstaver. En sekundær kode kan tilføjes for
uden primærkoden. Hver gang en tast trykkes ned giver låsen et bip fra sig samtidig
blinker dioden. Opbevar koden et sikkert sted væk fra skabet. Brug ikke personlige data
(f.eks. fødselsdage, telefonnumre osv.).
Når korrekt kode er tastet bipper låsen 2 gange. En forkert tastet kode medfører et langt
bip. Hvis en tast ikke bliver aktiveres indenfor 10 sekunder efter forrige handling, vil låsen
automatisk låses. Handlinger, der ikke afsluttet må startes forfra.
Sådan åbnes låsen
1. Tast koden - til at begynde med leveringskode 1 2 3 4 5 6.
2. Drej håndtaget med uret (mod højre) inden 3 sekunder efter koden er tastet.
3. Låsen er nu åbn og døren kan åbnes.
Indtastes koden forkert 4 gange i træk, blokeres låsen i 5 minutter. Når låsen er blokeret
blinker diode hvert 10. sekund og låsen bipper, hvis en tast trykkes ned. Kode kan
indtastes igen, når dioden stopper med at blinke. Hvis koden herefter tastes forkert 2
gange i træk blokeres låsen yderligere 5 minutter.
Låsen lukkes på følgende måde:
1. Luk døren skånsomt med den ene hånd. Drej håndtaget mod uret (mod venstre).
Kontroller, at låsen er låst ved at dreje på håndtaget.
Aktiver sekundær kode:
1. Tryk og hold tasten 1 nede indtil låsen giver et dobbelt signal fra sig. Dioden lyser
alt imens følgende trin foretages.
2. Tast gældende kode - til at begynde med leveringskode 1 2 3 4 5 6.
3. Tast ny 6-cifret kode - låsen bipper 2 gange.
4. Tast ny 6-cifret kode igen - låsen bipper 2 gange.
Den sekundære kode kan ændres som primærkoden. Med primærkode kan
sekundærkode slettes. Primærkode kan ikke slettes.
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Secure Data, elektronisk lås
Sådan ændres koden - med skabet ulåst og døren åben
1. Tryk og hold tast 0 ned indtil låsen giver et dobbelt signal fra sig. Dioden lyser alt
imens følgende trin foretages.
2. Tast gældende kode - til at begynde med leveringskode 1 2 3 4 5 6.
3. Tast ny 6-cifret kode - låsen bipper 2 gange.
4. Tast ny 6-cifret kode igen - låsen bipper 2 gange
5. Luk ikke døren endnu. Test den nye kode inden døren lukkes.
NB! - Luk ikke døren før omstillingen er færdig og den nye kode er afprøvet!
I tilfælde af fejl under tastning af ny kode giver låsen et langt signal fra sig. Gå til punkt 1
og start forfra. Gammel kode vil være gældende indtil ændringen er fuldført korrekt.

Sådan slettes sekundær kode
1. Tryk og hold tast 3 ned indtil låsen giver et dobbelt signal fra sig. Dioden lyser alt
imens følgende trin foretages.
2. Tast gældende kode - til at begynde med leveringskode 1 2 3 4 5 6.
Sekundær kode er herefter slette.
Batteriskift
Når batteriniveauet er lavt kommer der en række signaler fra låsen. Batteriet udskiftes med
det samme. Vi anbefaler alkaliske batterier - 9V. Batteriboksen er placeret nederst/i
bunden af låsepanelet.
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