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Bruksanvisning
Handtag med kodlås för fönsterdörr

Montering:

5

3

4

2

Kapa fyrkantssprinten till rätt mått. 
Om befintligt handtag finns, använd detta som mall.

Lås handtaget genom att trycka på låsknappen.

Fäst handtaget med vanlig skruv (ej envägs) i dörren. 

Kontrollera funktionen så att handtaget fungerar.
Öppna / Stäng, Lås / Lås upp.
Programmera om till egen kod. (se nästa sida)

Byt ut de vanliga skruvarna till envägs-
skruvar.
Monteras handtaget i fönsterdörren 
Energi med aluminiumbeklädnad 
används envägsskruven med M5 
gänga. Kapa skruven vid behov.
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Batterier:
Handtaget med kodlås drivs av 2st CR2 batterier. (medföljer)
Vid normal användning räcker batterierna minst 1 år. När batterierna börjar ta slut blinkar knappsatsen 
med rött sken varje gång en knapp trycks in. Dessutom fördröjs öppningen med 1 sekund efter rätt slagen 
kod. Byt batterier!

Säkerhet:
Om ogiltig kod slås in 5 gånger i följd blockeras handtaget under 3 minuter och kan ej öppnas. 
Blockeringen hävs genom att slå rätt kod 2 gånger i följd. 

Batteribyte:
Lossa skruven i ändan på handtaget. Tag bort batteriluckan genom 
att skjuta den nedåt och vik ut. Tag ut batterierna.

Sätt i nya batterier. Var noga med att de sitter på rätt håll.

Sätt tillbaka batteriluckan och fäst skruven. 

Lås upp handtaget genom att slå rätt kod. Vid leverans är 
handtaget programmerat med koden 1-1-2-2-3-3.
Lås sedan handtaget genom att trycka på hänglåssymbolen.

Byta kod:
Det är viktigt att byta till en egen kod. Koden består alltid av 6 siffror och kan bytas obegränsat antal 
gånger. 
1.) Håll låsknappen intryckt under 5-6 sekunder. Knappsatsen lyser med fast grönt sken.
2.) Börja med att slå in den nu gällande koden inom 5 sekunder. Vid rätt kod blinkar först knappsatsen 
 hastigt grönt och övergår sedan i fast sken.
3.) Börja slå den nya koden inom 5 sekunder. (OBS 6 siffror) Knappsatsen blinkar hastigt grönt och
 övergår sedan i fast sken. Upprepa koden inom 5 sekunder. Om den nya koden är rätt inmatad 
 blinkar knappsatsen hastigt grönt. Ny kod gäller nu.
4.)  Om inmatningen blivit fel i något steg blinkar knappsatsen hastigt med rött sken och man måste 
 börja om från början. Ursprunglig kod gäller.
OBS! Kom ihåg gällande kod. Om koden glöms bort kan handtaget inte öppnas.

Användarinstruktion:
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