
Brugsvejledning

BR5010 - Kodelås

Tak fordi du købte dette produkt fra SafeGear.
Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger produktet.



Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun vejledende og kan afvige fra det faktiske
produktudseende. Produktdesign og specifikationer kan ændres uden varsel.

Vigtig viden vedrørende garanti:

• Låsen er designet til brug i et temperaturinterval fra + 10 ° C til + 50 ° C og et ikke-kondenserende

fugtighedsområde fra 30% til 80%.

• Det må kun rengøres med en fugtig klud (brug ikke aggressive rengøringsmidler).

• Låsen må kun installeres af kvalificerede montører.

• Låsen er muligvis ikke smurt.

• Åbn aldrig låsehuset. Hvis det er nødvendigt at adskille hardwaren, skal du kun gøre det i

overensstemmelse med de tekniske instruktioner. Hvis du ikke gør det, fungerer låsen muligvis ikke

længere korrekt

og du mister din ret til garanti.

Vigtig generelle informationer vedrørende produktet:

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger låsen.

• Brugsanvisningen vedrører kun selve låsen og ikke hvordan man bruger pengeskabet.

• Sørg for, at du kun programmerer låsen, mens døren er åben.

• Når du har ændret koden, skal du altid prøve koden flere gange med døren åben.

• Først efter flere positive funktionstest (åbning / lukning) kan døren lukkes.

• Hver tastindtastning bekræftes af en hørbar tone og et visuelt signal. Disse signaler henvises ikke

til i beskrivelsen, der følger.

• Akustiske signaler ledsages altid af de samme optiske signaler.

• Du har maksimalt 10 sekunder for hver tastetastning. Hvis du ikke indtaster via tastaturet

i denne periode på 10 sekunder afbrydes indtastningsproceduren automatisk. Du skal derefter

starte igen fra begyndelsen.

• Efter indtastning af en gyldig kode lyder et dobbelt signal. En ugyldig kode udløser en lang tone.



• Hvis du har indtastet en ugyldig kode i første forsøg, skal du vente 20 sekunder, før du indtaster

koden igen.

• Hvis koden indtastes forkert fire gange i træk, vil tastaturet og låsen være

deaktiveret i 5 minutter. I denne periode vil LED'en blinke hvert 10. sekund, og du vil høre en

lang tone, når du forsøger at indtaste din kode. Indtastning af en forkert kode ved yderligere to

lejligheder efter at tastaturet er genaktiveret, udløses en ny låseperiode på 5 minutter. Efter

der er indtastet en gyldig kode har du fire nye forsøg til at indtaste koden og åbne låsen.

• Låsen fungerer med en sekscifret kode.

• På leveringstidspunktet indstilles låsen til standardmanagerkoden på 1 2 3 4 5 6. Skift dette

kode straks til dit eget valg af Manager-kode. Brug ikke personlige eller andre enkle data

som let kan findes til din Manager-kode

• Hvis det er nødvendigt, kan ejeren af   managerkoden tilføje en bruger. Denne kode skal med det

samme ændres af brugeren til en kode efter eget valg. Brug ikke personlige eller andre enkle data

til din brugerkode.

• Opbevar koden altid omhyggeligt og beskyt den mod forkert brug af uautoriserede personer.

• Når du skriver din kode, skal du dække tastaturet, så ingen i nærheden af   dig kan se din kode.

• Afhængig af det anvendte lås / tastatur og den måde, låsen er installeret på, er der flere måder

at åbne og lukke et pengeskab. F.eks. Med et håndtag eller ved at dreje tastaturet. Kontakt din

pengeskab leverandør for mere information om din specifikke situation.

Vores produkter opfylder EN1300-kravene til modstandsdygtighed over for elektrostatisk ladning.

Faktisk kan det ske, at en brugers elektrostatiske ladning overstiger den værdi som låsen bruger,

Derfor beder vi dig om at røre ved metaloverfladen på pengeskabet til afladning før

betjening af låsen.

! Advarsel!!!! Glem ikke din kode, hvis den går tabt, kan låsen ikke åbnes længere!



Symboler og signaler:

Åbning af låsen:

Indtast koden (managerkode indstillet fra fabrikken = 1-2-3-4-5-6), hvis koden er korrekt, vil et dobbelt
signal lyde og du kan nu låse døren op og åbne den. Hvis døren ikke åbnes inden for 3 sekunder, låses
døren aktiveres automatisk igen. Tryk på en vilkårlig tast for at lukke låsen.

Åbning med tidsforsinkelse:

Indtast koden (dvs. 1-1-1-1-1-1), efter at du har indtastet en rigtig kode, lyder et dobbelt signal
og tidsforsinkelse starter. I løbet af tidsforsinkelsen, blinker lyset hvert 10. sekund. Efter tidsforsinkelse
er gået, lyder et dobbelt signal, og det åbne vindue starter.

Under det åbne vindue blinker lyset, og låsen bipper hvert sekund. For at åbne låsen, Skal der indtastes
en gyldig kode i det åbne vindue. Efter indtastning af en rigtig kode, vil et dobbelt signal
lyde. Du kan herefter låse døren op. Hvis låsen ikke åbnes inden for 3 sekunder, vil låsen automatisk
låse igen.
Hvis det åbne vindue udløber uden at indtaste en gyldig kode, sikres låsen igen med tidsforsinkelse.
Hvis låsen er indstillet til dobbelt kombination, starter en gyldig kode tidsforsinkelsen. Under det åbne
vindue skal begge koder skal indtastes for at åbne låsen.



Tryk på en tilfældig tast for at afbryde tidsforsinkelsen.

Ændring af kode: (Med døren åben!)

Tryk på og hold '0' nede, indtil der lyder et dobbelt signal. LED'en lyser, når du udfører følgende
handlinger:

• Indtast den gamle kode.

• Vælg din nye personlige kode. Indtast den nye kode

• Indtast den nye kode igen.

Såfremt en forkert kode bliver indtastet anden gang, så vil et langt signal lyde og den gamle kode vil
forblive gyldig.

Tilføj ny bruger/kode:

Tryk på og hold '1' nede, indtil der lyder et dobbelt signal. LED'en lyser, når du udfører
følgende handlinger:

• Indtast din personlige managerkode

• Indtast den nye kode/bruger



• Indtast den nye kode/bruger igen

Såfremt en forkert kode bliver indtastet anden gang, så vil et langt signal lyde og den gamle kode vil
forblive gyldig.

Sletning af 2. Bruger:

Tryk og hold '3' nede, indtil der lyder et dobbelt signal. LED'en lyser, når du udfører følgende
handlinger:

• Indtast din personlige managerkode
Brugeren er blevet slettet.

Indstilling af tidsforskydelse og åbnings vindue:

Tidsforsinkelse: Tiden mellem første og anden kodeindtastning i minutter

Åbent vinduetid: Den periode, hvor koden kan indtastes anden gang og låsen kan åbnes.

Ændring eller sletning af tidsforsinkelsesværdier kan kun udføres i åbent vinduetid.

Tryk på '9', og hold den nede, indtil der lyder et dobbelt signal. LED'en lyser, når du udfører følgende
handlinger:

• Indtast managerkoden



• Indtast forsinkelsesindstillingen og åbning af vinduet. Tidsforsinkelse min. 01 - maks. 99 minutter.
Åbent vindue tid min. 01 - maks. 19 minutter.
I dette eksempel: 2602 for en forsinkelse på 26 minutter og en åbningsvinduetid på 2 minutter

• Indtast forsinkelsesindstillingen og åbning af vinduet igen

Sletning af tidsforskydelse:

Ændring eller sletning af tidsforsinkelsesværdier kan kun udføres i åbent vinduetid.

Indtast en gyldig kode. Efter forsinkelsesperioden starter åbningstidens tid. LED'en blinker 1x i sekundet
og bipper.

Tryk på '9', og hold den nede, indtil der lyder et dobbelt signal. LED'en lyser, når du udfører følgende
handlinger:

• Indtast managerkoden

• Slet forsinkelse og åbning af vinduet ved at indtaste 00 for indstilling af forsinkelse og 01 for
åbning af vinduetid.

• Indtast forsinkelsesindstillingen og åbning af vinduet igen



Udskiftning af batteri:

Hvis låsen udsender en række hørbare toner, når den åbnes, er batteriet næsten opbrugt og skal være
udskiftes straks.

Du må kun bruge 9V ALKALINE Duracell, Duracell Industrial eller Energizer alkaliske batterier.

Batterirum i indgangsenheden
Åbn batterirummet, og udskift batteriet med et nyt.

Batterirum inde i pengeskabet
I tilfælde af tastaturer, der starter med ST40xx og DE20xx, er batterirummet placeret inde i
sikker. Hvis batteriet er helt opbrugt, skal du holde et nyt batteri presset mod polerne på fronten
på tastaturet, mens du indtaster koden, indtil låsen åbnes helt.

Fejlfinding:

Låsen reagerer  ikke:

a. Check tastaturet:
Hvis tastaturet ikke reagerer, så følg nedenstående procedure for at se om tastaturet virker.

Tryk på og hold tasten '5' nede, indtil der lyder et dobbelt signal. LED'en lyser, når du udfører følgende
handlinger:

Tryk på alle tasterne en efter en. Hvis tasten er OK, lyder der et dobbelt signal, hvis tasten ikke er OK, et
langt signal lyde. testen afbrydes.
Hvis en eller flere taster ikke fungerer korrekt, bedes du kontakte din leverandør.

b. Låsen udsender slet ingen hørbare toner



Låsen udsender ikke en hørbar tone, når der trykkes på en tast. Batteriet er opbrugt, udskift batteriet
batteri. Se punkt ‘Udskiftning af batteri’


