Verkorte handleiding Mul-T-Lock Code It 15-9-2010.
Standaard geluidssignaal aan
Standaard op handmatige sluiting
VOOR MONTAGE / INGEBRUIKNAME, de beheercode instellen.
-

de code kruk met de vierkante krukstift naar beneden laten wijzen, kruk en rozet horizontaal;
druk de 1 en 4 gelijktijdig in tot de LED rood blijft knipperen;
laat de 1 en 4 los, de LED gaat groen branden;
Toets de gewenste, 6 cijferige hoofdcode in
De LED knippert groen

* * * MONTEER NU PAS DE CODE-IT op de deur * * *
Let er hierbij op dat de groef aan de krukstift tegenover de groef aan de rozet zit
Gebruikerscode invoeren of overschrijven met nieuwe code.
-

blijf het
ingedrukt houden zodat de LED gaat knipperen, uitgaat en vervolgens constant gaat branden;
laat het
los;
voer binnen 5 seconden uw 6 cijferige HOOFDCODE in, de LED wordt groen;
druk 1 x toets “1” voor de eerste GEBRUIKERSCODE; (2 x toets “1” indrukken voor de tweede etc…;)
WACHT tot de LED groen blijft;
voer de GEBRUIKERSCODE code in: 4 tot 6 cijfers;
WACHT tot de LED groen blijft branden;
Toets, indien gewenst, 2 keer toets “1” in voor de code op de tweede positie en
WACHT tot de LED groen blijft branden..etc
Of
Afsluiten met
.

Vergrendel modus. Handmatig of automatisch sluiten .
Handmatig sluiten houd in dat de kruk na het openen van de deur, de gehele dag zonder code te openen is. Drukt u
op het , dan staat de kruk vrij. Wilt u weer naar binnen, dan dient u eerst een GEBRUIKERSCODE in te geven.
Automatisch sluiten houd in dat de kruk vrij loopt als de deur zich sluit. Men dient altijd eerst een GEBRUIKERSCODE
in te geven alvorens binnen te treden.
-

blijf het
ingedrukt houden zodat de LED rood gaat knipperen, uitgaat en vervolgens constant gaat
branden;
laat het
los;
voer binnen 5 seconden uw 6 cijferige HOOFDCODE in, de LED wordt groen;
druk op cijfer 3 om de sluitfunctie, om te schakelen;
een lang biebsignaal betekent: handmatig;
drie korte biebtonen betekenen: automatisch;
Afsluiten met
.

Voor de overige handelingen verwijzen wij u door naar de meegeleverde handleiding.

