
4) Yderligere funktioner
Efter en online kode er blevet oprettet, kan du vælge at sende en e-mail
eller SMS med koden til en e-mailkonto eller mobiltelefon*.

*Der betales yderligere gebyrer for SMS-levering.  Se www.kitlock.net/
addons	for	flere	informationer.

Yderligere informationer og særlige funktioner

Batteriernes styrke 
Låsen bør give langt over 15.000 åbninger på hver 4 sekunder med 2 x AAA 
1.5V-batterier.

Lavt batteri
Når batteriet er lavt, blinker den røde LED 3 gange før den blå LED lyser 
og accepterer koden.  Isæt nye batterier så snart dette sker (fx ENERGIZER 
Ultimate Lithium LR92 AAA).  Låsen fungerer 100 gange ved lave batterier.

Løsning ved batterifejl 
Låsen er designet, så et eksternt PP3-batteri kan placeres mod de kontakt-
punkter, der omgiver de blå og røde LED‘er, så låsen kan åbnes til udskift-
ningen af batterierne, hvis disse skulle fejle.
Dette gøres som følger:  

• Anbring PP3-batteriets kontaktpunkter mod kontaktpunkterne, der om-
giver de blå og røde LED‘er.  (Den positive + PP3-terminal mod det røde 
LED-kontaktpunkt og den negative – PP3-terminal mod den blå LED.).

• Indtast masterkoden.
• Motoren vil trække låsestiften tilbage, så låsen kan åbnes.
• Isæt nye batterier (den nødvendige fjernelse af låsen er forklaret under

“Nulstil en lås til fabriksindstillingerne”).

Nulstil en lås til fabriksindstillingerne
Bemærk: Proceduren kræver, at døren er åben.  

• Løsn begge krydsskruer på låsens bagside.  Løsn også møtrikken bag den 
nederste skrue med en åben skruenøgle nr. 19.  Det er nu muligt at tage 
låsen af skabsdøren og få adgang til batterirummet.atteriefach.

• Fjern et batteri.
• Tryk og hold 1-knappen, udskift batteriet, den blå LED blinker to gange, slip 

1-knappen.  Indenfor tre sekunder tryk 1-knappen tre gange.  Den blå LED 
blinker to gange og låsen er vendt tilbage til den fabriksindstillede master-
kode 11 33 55 77 og alle andre gemte indstillinger er blevet slettet.  Sørg 
for, at gummiforseglingen monteres i den rigtige stilling mellem dør og lås. 

Yderligere specifikke funktioner (kun i online tilstand)

Skift dato og klokkeslæt 
Det anbefales at opdatere dato og klokkeslæt en gang om året efter udskift-
ning af batterierne.
#Masterkode • 12 • ÅÅMMDD • TTmm ••Eksempel: #11335577 • 12 • 150205 • 1101 ••Resultat: Låsens interne ur opdateres til 05/02/2015 11:01.  

Opret en personlig brugerkode 
En bruger med en online kode kan oprette en kortere kode, der  
er nemmere at huske, og som har den samme gyldighedsperiode  
som brugerens online kode.
##Online kode • 01 • Personlig brugerkode • Personlig brugerkode ••Eksempel: ##392100136860 • 01 • 6688• 6688••Resultat: Den personlige brugerkode 6688 åbner låsen.

Brug af en personlig brugerkode 
Personlig brugerkode •Eksempel: 6688 •Resultat: Låsen åbnes.  

Manuel sletning af en online kode
#Master kode • 11 • Online kode ••Eksempel: #11335577 • 11 • 392100136860 ••Resultat:  Online kode 392100136860 er blevet slettet.

Manuel sletning af en online kode via en anden online kode  
##Online kode • 02 • Uønsket online kode ••Eksempel: ##471100538860 • 02 • 392100136860 ••Resultat: Online kode 3921100136860 og enhver relateret personlig bruger-
kode er blevet slettet af online kode 471100538860.

Driftsvejledning
Key Safe KS – nøgleskab

DK*

*Manualen	fås	på	flere	sprog	på	www.masunt.com.



Skabet leveres med to fabriksindstillede koder: 
Masterkode: 11335577
Brugerkode: 2244
Før monteringen bør du ændre masterkoden og brugerkoden.

Masterkode 
Alle masterkoder består af 8 cifre. 
Masterkoden:  
• Åbner låsen.
• Ændrer masterkoden.
• Indstiller/ ændrer / sletter under-master- og brugerkoden.
• Aktiverer onlinekoder.

Under-masterkode1

Alle under-masterkoder består af 8 cifre.  
Under-masterkoden:  
• Åbner låsen.
• Ændrer under-masterkoden.
• Indstiller/ ændrer / sletter brugerkoden.

Brugerkode1

Alle brugerkoder består af 4 cifre.  
Brugerkoden: 
• Åbner låsen.
• Ændrer brugerkoden.

Online kode  
Alle online koder består af 12 cifre.  
Online koden: 
• Åbner låsen på en bestemt dato, tidspunkt og varighed.

Koder – det grundlæggende
Bemærk: Låsen har et tastatur med 10 knapper og en #-knap. #-knap-
pen er gemt under håndtaget i den låste position.

• Blå LED = kode accepteret • Rød LED = kode ikke accepteret

Funktioner
1) Manuel generering af koder (brugertilstand) eller
2) Online generering af koder (online tilstand)

1) Manuelt genererede koder er standard og består af 4 cifre.

2) Alternativt til de manuelle funktionskoder kan der genereres en online
kode.  Denne kode består af 12 cifre og kan aktiveres i et tidsrum på
mellem en time og op til et år.  Et webportal muliggør levering af koder
direkte via e-mail eller SMS.

Bemærk: Det er ikke muligt at generere manuelle og online koder samtidig.  
Du kan vælge, hvilken tilstand du ønsker at bruge.

Masterkode-kommandoer

Ændr masterkoden
#Masterkode • 01 • Ny masterkode • Ny masterkode ••Eksempel: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678••Resultat: Masterkoden er blevet ændret til 12345678.

Ændr brugerkoden
#Masterkode  • 02 • Brugerkode ••Eksempel: #11335577 • 02 • 9999 ••Resultat: Ny brugerkode 9999 nu aktiv.

Driftsvejledning Slet brugerkode
#Masterkode • 03 ••Eksempel: #11335577 • 03 ••Resultat: Brugerkode slettet.

Indstil eller ændr under-masterkoden
#Masterkode • 04 • Under-masterkode • Under-masterkode••Eksempel: #11335577 • 04 • 87654321 • 87654321••Resultat: Under-masterkode 87654321 nu aktiv.

Slet under-masterkoden
#Masterkode • 05 • 05 ••Eksempel: #11335577 • 05 • 05 ••Resultat: Under-masterkode slettet

Under-masterkode-kommandoer1

Ændr under-masterkoden 
#Under-masterkoden • 06 • Ny under-masterkode •Ny under-masterkode ••Eksempel: # 87654321 • 06 • 10101010 • 10101010••Resultat: Under-masterkoden er blevet ændret til 10101010.

Indstil eller ændr brugerkoden  
#Under-masterkode • 07 • Brugerkode ••Eksempel: #87654321 • 07 • 6666 ••Resultat: Neuer Benutzercode 6666 funktioniert jetzt.

Slet brugerkode 
#Under-masterkode • 08 ••Eksempel: # 87654321 • 08 ••Resultat: Benutzercode gelöscht.

Brugerkode kommandoer 1

Ændr brugerkoden 
#Brugerkode • Ny brugerkode • Ny brugerkode••Eksempel: #2244 • 6688 • 6688 ••Resultat: Brugerkoden er nu 6688.

Når du har valgt online kodning og ønsker at skifte til manuel gene-
rering, er det nødvendigt at nulstille låsen.

Generer online koder.

1) Opret en KitLock.net-konto
1. Besløg www.kitlock.net.
2. Opret en ny konto - du får brug for en gyldig e-mailadresse.  Hvis du

allerede har en KitLock.net-konto, kan du springe dette trin over. 

2) Tilmeld din lås
1. Besløg www.kitlock.net.
2. Log ind.
3. Klik på „Tilmeld min lås“.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
5. Klik på „Gem“ for at afslutte.

3) Opret en online kode.
1. Klik på „Opret NetCode“.
2. Vælg din lås fra listen.
3. Vælg en dato og et tidspunkt, hvorfra din kode vil være gyldig.
4. Indtast om nødvendigt en bemærkning om koden.
5. Indtast om nødvendigt en bemærkning om koden.
6. Klik på „Opret“ for at afslutte.

1Denne funktion fås ikke i online-tilstanden!
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