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UEKTE KODELÅSTASTATUR FOR INNGANGSDØR 

NO- BRUKSANVISNING 

Vennligst les denne bruksanvisningen før første gangs bruk. Ta godt vare på den så du kan 

slå opp i den senere! 

INNLEDNING 

Dette uekte kodelåstastaturet fungerer som et avskrekkende element for inntrengere ved å 

skape inntrykk av at boligen din er beskyttet med et elektronisk alarmsystem. Det røde LED-

lyset blinker permanent og simulerer at alarmsystemet er aktivt  

BESKRIVELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkludert festemateriell:  

• 2 skruer 

• 2 plugger 

INSTALLERING AV BATTERI 

Strømforsyning: 3 stk. AA/LR06 1,5 V-batterier (ikke inkludert). 

1. Fjern dekselet fra batterihuset ved å trykk inn klaffen 

2. Sett inn batteriene i samsvar med polariteten (+ og –) 

som er angitt på innsiden av batterihuset 

3. Sett dekselet tilbake på plass. 

INSTALLASJON 

Front  Bakside 

 

 

 

1. Hull til skruene (x2) 

2. Uekte taster 

3. Batterirom 



1. Velg det stedet utendørs eller innendørs der du ønsker å installere det uekte 

kodelåstastaturet. 

Hvis kodelåstastaturet skal brukes utendørs, må det plasseres på et sted der det er 

beskyttet mot vær og vind og ekstrem varme og fuktighet. Tastaturet må ikke 

utsettes for regn. 

2. Merk av plasseringen til de to hullene som skal bores i veggen eller muren. 

3. Bor de to hullene ved bruk av et bortilbehør som er tilpasset den aktuelle veggen 

eller muren. 

4. Slå de medfølgende pluggene inn i hullene dersom veggen eller muren er av et 

materiale som krever bruk av plugger. 

5. Plasser kodelåstastaturet på veggen, og stikk de to skruene inn i de tilsvarende 

hullene. 

6. Skru inn skruene. 

VIRKEMÅTE 

I mørke omgivelser og om natten aktiverer den integrerte lyssensoren bakbelysning av 

tastene, slik at tastaturet blir godt synlig. 

Dette produktet er ikke et leketøy. Sørg for at barn holder seg på avstand fra det! 

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERI : 

• Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke klokken i lang tid. 

• Bland aldri alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare (nikkelhydrid) batterier. 

• kke bland nye og brukte batterier. 

• Ikke forsøk å lade opp ikke-oppladbare batterier. 

• Fjern oppladbare batterier fra enheten (hvis mulig) før de lades. 

• Oppladbare batterier må alltid lades opp under voksent tilsyn. 

• Fjern brukte batterier. 

• Aldri kortslutt strømforsyningsterminalene. 

• Bruk alltid anbefalte eller tilsvarende batterityper. 

• Vær alltid oppmerksom på batteripolariteten. 

 
ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt 
innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut 
hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige 
stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder, som kan ha skadelig påvirkning på 
miljøet og menneskelig helse, og må derfor resirkuleres. 

Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. 
Symbolet viser en søppelboks krysset ut med et X-symbol.  
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