
Brugervejledning Nøgleskab KC48E 

Tillykke med dit nye nøgleskab. 

Her kan du læse om 

- Betjening af skabet 

- Ændring af masterkoden 

- Udskiftning af batteri 

- Fastboltning af skabet 

- Programmering af ekstrafunktioner 

Betjening af skabet 

Bemærk nedenstående advarsel inden du betjener skabet. 

Tast koden og afslut med #. Herefter drejer du håndtaget mod højre (med uret) og lågen kan 

åbnes. 

Skabet leveres med en fabriksindstillet masterkode. Når du første gang skal åbne skabet skal du 

taste koden 12345678. Afslut ved at taste #. Herefter kan håndtaget drejes og lågen kan åbnes. 

 

Ændring af masterkoden 

Al ændring af koden skal ske med lågen åben. Bemærk nedenstående advarsel. 

Den fabriksindstillede masterkode bør ændres omgående inden du tager skabet i brug. 

Koden kan bestå af 3 - 8 cifre. 

Såfremt du ikke har brug for ekstrafunktionerne, kan masterkoden med fordel anvendes til at åbne 

låsen i det daglige. 

1. Tast først * 2 gange.  Når låsen svarer med 2 bip og den gule lampe lyser er indtastningen 

modtaget. 

2. Mens den gule lampe lyser tastes 888#. Indtastningen er accepteret når du hører 2 bip. 

3. Mens den gule lampe lyser tastes den nuværende kode. Afslut med #. 

Indtastningen er accepteret når du hører 2 bip. 

4. Mens den gule lampe lyser tastes den nye kode. Afslut med #. 

5. Mens den gule og de røde lamper lyser gentages den nye kode. Afslut med #. 

6. Når den grønne lampe blinker er koden omstillet. Ved gult blink og bip er koden ikke 

omstillet. 

7. Afprøv den nye kode inden lågen lukkes. 



 

Fastboltning af skabet 

For at opnå den optimale sikring skal skabet være fastboltet til fast bygningsdel. Skabet er forsynet 

med huller i bagsiden for fastboltning. Anvend kun bolte, som passer til forholdene, der hvor du 

ønsker at montere skabet.  

 

Advarsel! 

Lågen må ikke åbnes når skabet står op uden at være fastmonteret. Ellers vil skabet kunne vælte 

forover, idet lågen er relativ tung i forhold til kabinettet. Dette vil kunne forvolde alvorlig skade. 

Læg skabet ned på bagsiden når du skal åbne skabet i forbindelse med montage.  

Lågen kan med fordel hægtes af i forbindelse med montage af skabet. 

 

Vær opmærksom på 

- Hvis der går mere end 10 sekunder mellem hver indtastning, vil låsen bippe 4 gange og alle 

lamper lyser rødt kortvarigt. Det betyder at låsen er gået tilbage til udgangspositionen og 

du må begynde forfra. 

- Hvis du indtaster forkert kode mere end 3 gange i træk vil låsen efterfølgende være 

blokeret for yderligere indtastning. Blokeringen viser sig ved at låsen bipper for hver 

indtastning, men der er ikke nogen reaktion når der afsluttes med # og låsen låser ikke op. 

Blokeringen varer i 5 minutter. Den korrekte kode vil heller ikke kunne benyttes i denne 

periode. Når de 5 minutter er gået kan låsen igen betjenes på normal vis. 

 

Udskiftning af batteri 

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm vil låsen kunne afgive biplyd og lamperne vil kunne lyse, 

men låsen vil ikke kunne åbne. 

Anskaf et 9V batteri af typen Duracell Ultra eller tilsvarende kvalitet. Billigere batterier vil kun 

kortvarigt om overhovedet kunne drive låsen.  

For at udtage det gamle batteri fjernes klappen under tastaturet. Batteriet udtages forsigtigt. 

Undgå at hive i kablet og afmonter batterihætten forsigtigt. 

Efter batteriskift indfør da først kablet og dernæst selve batteriet inden dækslet genmonteres. 

  



Ekstra funktioner 

1. Ekstra brugerkoder. 5 brugere kan have hver deres individuelle omstilbare kode.  

2. 2-bruger funktion. Oplukning kræver at 2 forskellige brugerkoder indtastes. 

3. Tidsforsinkelse. Låsen kan først åbnes efter et givent antal minutter. 

 

Ekstra brugerkoder 

Med masterkoden kan du tilføje op til 5 forskellige brugerkoder. Hver bruger kan selvstændigt 

ændre sin kode når som helst. Når en bruger ikke længere skal have adgang til skabet, kan du med 

masterkoden slette en given brugerkode. 

Brugerkoderne nummereres fra 1 til 5 og kan bestå af mellem tre og otte cifre. 

Mister du masterkoden kan du ikke oprette eller slette brugerkoder. 

 

Oprettelse af en brugerkode 

1. Tast * 2 gange. Låsen svarer med 2 bip og gul LED lyser vedvarende. 

2. Mens gul LED er tændt tastes 333#. Låsen svarer med 2 bip. 

3. Tast masterkoden og afslut med #. Låsen svarer med 2 bip. 

4. Tast X#&#. Låsen svarer med 2 bip og gul og rød LED lyser 

X er nummeret på den bruger du ønsker at oprette 

& er den kode du ønsker at tildele brugeren 

5. Gentag koden (&) og afslut med #. 

Brugerkoden er succesfuld oprettet, når grøn LED lyser kortvarigt. Såfremt rød LED lyser er 

brugeren ikke blevet oprettet korrekt. 

Eksempel på oprettelse af bruger nr. 1 med koden 1111 når masterkoden er 12345678: 

Tast ** 333# 12345678# 1# 1111# 1111# (mellemrum betyder afvent reaktion fra lås) 

Bemærk at såfremt bruger nummeret allerede er optaget af en anden bruger, kan du ikke oprette 

en ny bruger med det samme bruger nr. før den gamle bruger er slettet. 

Afprøv koden med lågen åben, inden du udleverer den til en bruger. 

  



Ændring af en brugerkode 

1. Tast * 2 gange. Låsen svarer med 2 bip og gul LED lyser vedvarende. 

2. Mens gul LED er tændt tastes 444#. Låsen svarer med 2 bip. 

3. Tast den gamle kode og afslut med #. Låsen svarer med 2 bip. 

4. Tast X#&#.  

X er nummeret på den bruger kode du ønsker at ændre 

& er den nye kode 

Låsen svarer med 2 bip og at gul og rød LED lyser 

5. Gentag den nye kode (&) og afslut med # 

Når grøn LED lyser kortvarigt er koden succesfuld omstillet. Lyser rød LED er koden ikke ændret og 

den gamle kode vil stadig kunne låse op. 

Eksempel på ændring af bruger nr. 1 fra kode 1111 til kodel 8989: 

Tast ** 444# 1111#  1# 8989# 8989# (mellemrum betyder afvent reaktion fra lås) 

 

Sletning af en brugerkode 

1. Tast * 2 gange. Låsen svarer med 2 bip og gul LED lyser vedvarende. 

2. Mens gul LED er tændt tastes 666#. Låsen svarer med 2 bip. 

3. Tast masterkoden og afslut med #. Låsen svarer med 2 bip. 

4. Tast X#.  

X er nummeret på den bruger du ønsker at slette. 

5. Gentag nummeret og afslut med #. 

Når grøn diode lyser kortvarigt er brugeren slettet. Såfremt den røde LED lyser kortvarigt er 

sletningen ikke gennemført brugeren vil stadig kunne låse op. 

Eksempel på sletning af bruger nr. 1 når masterkoden er 12345678: 

Tast ** 666# 12345678# 1# 1# (mellemrum betyder afvent reaktion fra lås) 

  



2-brugerfunktion 

Med 2-brugerfunktionen kan du tvinge brugerne til, at der skal være 2 af dem tilstede inden låsen 

kan åbnes. 2-brugerfunktionen oprettes og slettes ved hjælp af masterkoden. 

Opretning af 2-brugerfunktion 

1. Tast * 2 gange. Låsen svarer med 2 bip og gul LED lyser vedvarende 

2. Mens gul LED er tændt tastes 158#. Låsen svarer med 2 bip. 

3. Tast masterkoden og afslut med #. Låsen svarer med 2 bip. 

4. Tast 2# 

2-brugerfunktionen er succesfuldt oprettet når grøn LED lyser. Såfremt rød LED lyser er 2-

brugerfunktionen ikke blevet oprettet. 

Eksempel på oprettelse af 2-brugerfunktionen, når masterkoden er 12345678: 

Tast ** 158# 12345678# 2# (mellemrum betyder afvent reaktion fra lås) 

Sletning af 2-brugerfunktion 

1. Tast * 2 gange. Låsen svarer med 2 bip og gul LED lyser vedvarende 

2. Mens gul LED er tændt tastes 158#. Låsen svarer med 2 bip. 

3. Tast masterkoden og afslut med #. Låsen svarer med 2 bip. 

4. Tast 1# 

2-brugerfunktionen er succesfuldt slettet når grøn LED lyser. Brugerne vil nu individuelt kunne låse 

op. Såfremt rød LED lyser er 2-brugerfunktionen ikke blevet slettet. 

Eksempel på sletning af 2-brugerfunktionen, når masterkoden er 12345678: 

Tast ** 158# 12345678# 1# (mellemrum betyder afvent reaktion fra lås) 

 

Mister du masterkoden kan du ikke ændre til eller fra 2-brugerfunktion 

  



Tidsforsinkelse 

Med tidsforsinket oplukke kan du forhindre at en bruger vil kunne få omgående adgang til skabet indhold. 

Tidsforsinkelsen kan indstilles på hele minutantal mellem 0 og 59 mitnutter. 

1. Tast * 2 gange. Låsen svarer med 2 bip og gul LED lyser vedvarende 

2. Mens gul LED er tændt tastes 159#. Låsen svarer med 2 bip. 

3. Tast masterkoden og afslut med #. Låsen svarer med 2 bip. 

4. Tast det antal minutter tidsforsinkelsen skal være og afslut med # 

00 giver en tidsforsinkelse på 0 minutter 

01 giver en tidsforsinkelse på 1 minut 

02 giver en tidsforsinkelse på 2 minutter 

osv. 

10 giver 10 minutters tidsforsinkelse 

11 giver 11 minutters tidsforsinkelse 

osv. op til og med 59 

 

Når grøn LED lyser kortvarigt er tidsforsinkelsen programmeret til det indtastede antal minutter. 

Såfremt rød LED lyser vil tidsforsinkelsen være som hidtil. 

Eksempel på programmering af tidsforsinkelse på 8 minutter: 

Tast ** 159# 08# (mellemrum betyder afvent reaktion fra lås) 

 

Når låsen er programmeret med tidsforsinkelse på 1 minut eller mere sker oplåsning ved at koden 

tastes efterfulgt af #. Som afslutning på den efterfølgende nedtælling vil låsen bippe i ca. 30 

sekunder, hvorefter grøn LED lyser og låsen er åben. Skabet kan nu åbnes med håndtaget. 

 

Mister du masterkoden vil du ikke kunne ændre en given tidsforsinkelse. 

 

 

 

 


