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Paristokotelo Lukon rungon koodi

Kosketuspaneeli

Vääntönuppi

Pariston varoitusvalo

Lukon avautumisvalo

Lukon toiminta
Avaus
1. Syötä käyttäjäkoodi (tehdasasetus 1234) ja paina OK
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo syttyy
3. Pyöritä vääntönuppia 90 astetta kolmen sekunnin kuluessa avataksesi 
lukon. Jos koodi on väärä, lukko piippaa kolme kertaa. Jos näet punaisen 
pariston varoitusvalon, on aika vaihtaa paristo.

Lukitus
1. Pyöritä vääntönuppia 90 astetta lukitusasentoon.

Käyttäjä- ja hallintakoodin vaihtaminen
1. Syötä nykyinen käyttäjä- tai hallintakoodi (sen mukaan,
kumpaa haluat muuttaa) ja paina OK. Hallinnan tehdasasetus 4321.
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo syttyy
3. Paina kolme sekunnin kuluessa OK:ta vähintään 2 sekuntia, kunnes kuuluu 
piippaus ja vihreä lukon avautumisvalo alkaa vilkkua
4. Valitse uusi koodi (1-15 numeroa) ja paina OK
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HUOM!Vaihda lukon hallintakoodi turvallisuus-syistä!



Lukon asetus vierailijatilaan
1. Syötä hallintakoodi + OK
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo syttyy
3. Paina kolmen sekunnin kuluessa OK:ta vähintään 2 sekuntia, kunnes kuuluu     
     piippaus ja vihreä lukon avautumisvalo alkaa vilkkua
4. Paina uudestaan OK, syötä koodi 44 ja paina vielä OK
5. Vierailijatila on nyt asetettu

Vierailijakoodin valinta
1. Paina OK
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo vilkkuu
3. Syötä haluttu koodi ja paina OK
4. Väliaikainen koodi on nyt syötetty
5. Avaa lukko väliaikaisella koodilla syöttämällä koodi + OK
6. Lukko avautuu vierailijakoodilla vain yhden kerran

Lukon asetus henkilökohtaiseen tilaan
1. Syötä hallintakoodi + OK
2. Kuuluu piippaus ja lukon vihreä avautumisvalo syttyy
3. Paina kolme sekunnin kuluessa OK:ta vähintään 2 sekuntia, kunnes kuuluu      
     piippaus ja vihreä lukon avautumisvalo alkaa vilkkua
4. Paina uudestaan OK, syötä koodi 43 ja paina vielä OK
5. Henkilökohtainen tila on nyt asetettu

Mikäli käyttäjä unohtaa oman koodinsa lukon ollessa henkilökohtaisessa tilas-
sa, voidaan käyttäjäkoodi nollata takaisin tehdasasetukseen 1234 syöttämällä 
hallintakoodi.
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HUOM!Lukko toimiivierailijatilassa myös hal-lintakoodilla!



Jos hallintakoodi unohtuu, lukko voidaan resetoida kertomalla lukon rungon koodi jälleenmyy-
jälle. Lukon hallintakoodi vaihdetaan tällöin takaisin originaaliksi tehdasasetukseksi 4321.

Lukko antaa hälytyksen, jos salasana syötetään peräkkäin neljä (4)  kertaa väärin. Lukko on 
hälytyksen jälkeen lukittuna 60 sekuntia.

Lukko varoittaa punaisella pariston varoitusvalolla, jos pariston virta on liian alhainen ja lakkaa 
pian toimimasta, ellei paristoa vaihdeta.

Paristo (3V CR2032) toimitetaan lukon mukana. Pariston vaihdon yhteydessä viimeisin salasana 
jää voimaan.

Lukon ominaisuudet

Tavallisimmat ongelmat

Ongelma Aiheuttaja Ratkaisu

Koodia syötettäessä lukko 
piippaa kahdesti ja 
       ja        vilkahtavat 
kerran

Virta on liian alhainen Vaihda lukkoon uusi 
paristo

Koodia syötettäessä lukko 
piippaa ja        palaa, lukko 
ei aukea

Lukon vääntönuppi on 
väärässä asennossa

Käännä vääntönuppi 
oikeaan asentoon

Nappeja painaessa ei 
kuulu ääntä

Summeri on rikki Vaihda lukko
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