
Betjeningsvejledning for elektronisk lås EM2020/BR5010 
 

Ved levering er låsen forsynet med fabrikskode  
 
Ændring af fabrikskode:  ALTID MED ÅBEN DØR 

Tast 0 og hold tasten inde indtil der kommer en dobbelt tone   

Indtast fabrikskoden     

Indtast ny kode                

Indtast ny kode igen         
Ved korrekt indtastning kvitteres med dobbelt tone og den ny masterkode er accepteret 
 
Indtastning af kode 2 (bruges kun ved flere brugere) 
Tast 1 og hold tasten inde indtil der kommer en dobbelt tone   

Indtast masterkoden som valgt ovenfor:     

Indtast ny brugerkode  exempelvis               

Indtast ny brugerkode igen                                   
Ved korrekt indtastning kvitteres med dobbelt tone og den ny brugerkode er accepteret 
 
Sletning af kode 2 

Tryk 3 og hold tasten inde indtil der kommer en dobbelt tone   

Indtast masterkode som tidligere valgt           
Ved korrekt indtastning kvitteres med dobbelt tone og brugerkoden er slettet 
 
Opsætning af åbningsforsinkelse og og åbningsvindue 
Åbningsforsinkelse:  Tidsrummet mellem første og anden kodeindtastning 
Åbningsvindue:         Tidsrummet i minutter hvor ande kodeindtastning skal finde sted 
 

Tryk 9 og hold tasten inde indtil der kommer en dobbelt tone   

Indtast masterkode som tidligere valgt            

Indtast åbningsforsinkelse og vindue ex.           
I dette tilfælde 26 minutters forsinkelse og 12 minutters vindue 

Indtast åbningsforsinkelse og vindue igen                                      
 
Sletning af åbningsforsinkelse og åbningsvindue 
Gentag proceduren ovenfor med indtast forsinkelse og vindue som 0001 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hvad er der galt? 
 
Når skabet åbnes kommer der en række toner 
Batteriet er for dårligt og skal skiftes 
 
Der kommer en lang tone efter indtastning af kode og skabet kan ikke åbnes 
Der er indtastet en forkert kode – prøv igen 
 
Lampen lyser hvert 10. sekund og ved tastetryk lyder en lang tone 
Der er 4 gange indtastet forkert kode og låsen er blokeret i 5 minutter. Vent og indtast gyldig 
kode. 
 
Ved udskiftning af batteri bør der udelukkende anvendes 9V Alkaline Duracell, Duracell 
Industrial eller andet Energizer batteri. 
 
Batteriet sidder bag tastaturet og kan tages ud på undersiden af tastaturet. Ved skift skal 
man være forsigtig med udtagning således at ledningerne ikke trækkes i stykker. 
 
 


