
 

 

 

Manual for elkodelås BDS  

Generel information  

Fabriksindstillet kode 1-2-3-4-5-6 

Anvend altid 4 stk. helt nyindkøbte 1,5V Alkaline batterier Type AAA 

 

1. Åbning af låsen 

Tryk <*> hvorefter grøn diode blinker og bip tone lyder. 

Indtast <kode> bestående af 4-6 cifre 

Tryk <ENTER> 

Ved anvendelse af en korrekt kode lyder et bip 2 gange og den grønne diode lyser i 5 sekunder. 

Efter indtastning af korrekt kode og mens den grønne diode lyser drej da håndtaget i urets retning. 

Ved anvendelse af en ikke-korrekt kode bipper låsen 3 gange og den røde diode blinker 3 gange. 

 

1.1. Sikring mod manipulation 

Ved indtasting af ikke-korrekt kode 3 gange i træk blokeres låsen for yderligere indtastning i 5 

minutter. 

Under nedtællingen af denne spærreperiode blinker den røde diode hvert 5. sekund. 

 

2. Aflåsning 

Model BDS 30-51: Luk lågen og drej håndtaget imod urets retning. 

Model 93-165: Luk lågen og låsen springer i af sig selv. 

  



 

 

3. Ændring af kode 

Ved omstilling af kode bør lågen være åben og riglerne trukket tilbage. 

Efter omstilling er gennemført bør den nye kode afprøves inden lågen lukkes. 

 

3.1. Omstilling af koden 

Udvælg en kode med 4, 5 eller 6 cifre. 

Tryk <*> 

Tryk <ENTER> 

Tryk <1> 

Tryk <ENTER> 

Indtast den nuværende <kode> og tryk <ENTER> 

Indtast den nye <kode> og tryk <ENTER> 

Gentag den nye <kode>  og tryk <ENTER> 

 

4. Udskift af batterier 

Ved lavt batteriniveau vil et tryk på <*> medføre at låsen bipper 5 gange og den røde diode 

blinker. 

Det er nu på høje tid at udskifte til nye batterier. 

Indkøb 4 stk. helt nye 1,5V Alkaline batterier type AAA. 

Udtag forsigtigt batteriholderen placeret på tastaturets underkant og udskift alle 4 batterier på én 

gang. 

Undgå at rykke i kablet, som forbinder batteriholderen med tastaturet. 

 

5. Fejlsignaler 

Ifm. opstart gennemfører låsen hver gang en selvtest. Såfremt koden er beskadiget bipper låsen 3 

gange og begge dioder blinker hvorefter låsen lukker ned igen. 

Hvis koden forsøges omstillet og det ikke er muligt at gemme den nye kode bipper låsen 3 gange 

og begge dioder blinker. 


