
4) Luo verkkokoodi
Kun verkkokoodi on luotu, voit valita koodin lähetystavaksi
sähköpostin mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen tai tekstiviestin
matkapuhelimeen*.

* Tekstiviestistä tulee lisäkuluja. Katso lisätietoja osoitteesta www.kitlock.
net/addons.

Lisätiedot ja erikoistoiminnot

Paristovirta  
Lukon paristot 2 x AAA 1,5 V riittävät 15 000 avaamiseen, jonka kesto on 4 
sekuntia.

Alhainen paristojen varaus
Kun paristojen varaus on alhainen, punainen LED vilkkuu 3 kertaa ennen 
kuin sininen LED syttyy koodin hyväksynnän yhteydessä. Laita mahdolli-
simman pian uudet paristot (esimerkiksi ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 
AAA). Lukko toimii 100 kertaa alhaisella paristojen varauksella.

Paristojen vioittumisen ohitus 
Lukko on suunniteltu siten, että ulkoinen PP3-paristo voidaan asettaa 
sinisen ja punaisen LEDin ympärillä oleviin kosketuspisteisiin, jolloin lukko 
voidaan avata ja paristot vaihtaa, jos ne ovat vioittuneet.
Toimenpide on seuraava: 

• Aseta PP3-pariston liitäntäpisteet sinisen ja punaisen LEDin ympärillä 
olevia liitäntäpisteitä vasten. (PP3:n positiivinen terminaali + asetetaan 
punaista LED-liitäntäpistettä vasten ja negatiivinen terminaali - asetetaan 
sinistä LED-liitäntäpistettä vasten.).

• • Anna master-koodi.
• • Moottori vetää lukituskielen sisään ja lukko avautuu.
• • Aseta uudet paristot (välttämätön lukon poisto on kuvattu kohdassa

”Lukon palauttaminen tehdasasetuksiin”).
• 

Lukon palauttaminen tehdasasetuksiin
Huomautus: Toimenpide vaatii oven avaamisen. 

• Irrota molemmat lukon takana olevat ristipääruuvit. Irrota lisäksi mutteri 
alemman ruuvin alta nro 19 avaimella. Nyt lukko voidaan poistaa kassakaa-
pin ovesta ja pääsy paristolokeroon on mahdollinen.

• Poista yksi paristo.
• Paina ja pidä painiketta 1 painettuna, vaihda paristo, sininen LED vilkkuu 

kaksi kertaa, vapauta painike 1. Paina painiketta 1 kolme kertaa kolmen 
sekunnin sisällä. Sininen LED vilkkuu kaksi kertaa, lukko palautuu tehtaan 
master-koodiin 11 33 55 77 ja kaikki muut tallennetut asetukset poistetaan.
Varmista, että kumitiiviste on oikeassa asennossa oven ja lukon välissä.

Lisää erityistoimintoja (vain verkkotila)

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 
Suosittelemme päivittämään päivämäärän ja kellonajan kerran vuodessa tai 
paristojen vaihdon jälkeen.
#Master-koodi • 12 • VVKKPP • TTmm ••Esimerkki: #11335577 • 12 • 150205 • 1101 ••Tulos: Lukon sisäinen kello on päivitetty arvoon 05/02/2015 11:01.  

Luo henkilökohtainen käyttäjän koodi  
Käyttäjä, jolla on verkkokoodi, voi luoda lyhyemmän ja helpommin muistetta-
van koodin, jolla on sama voimassaoloaika kuin verkkokoodilla.
##Verkkokoodi • 01 • Henkilökohtainen käyttäjän koodi • Henkilökohtai-
nen käyttäjän koodi ••Esimerkki: ##392100136860 • 01 • 6688 • 6688••Tulos: Henkilökohtainen käyttäjän koodi 6688 avaa lukon.

Henkilökohtaisen käyttäjän koodin käyttäminen
Henkilökohtainen käyttäjän koodi  •Esimerkki: 6688 •Tulos: Lukko avautuu.

Verkkokoodin manuaalinen poistaminen
#Master-koodi • 11 • Verkkokoodi ••Esimerkki: #11335577 • 11 • 392100136860 ••Tulos:  Verkkokoodi 392100136860 on poistettu.  

Verkkokoodin manuaalinen poistaminen toisen verkkokoodin kautta  
##Verkkokoodi  • 02 • Epätoivottu verkkokoodi  ••Esimerkki: ##471100538860 • 02 • 392100136860 ••Tulos: Verkkokoodi 3921100136860 ja kaikki siihen liittyvät henkilökohtaiset 
käyttäjän koodit on poistettu käyttäen verkkokoodia 471100538860.

Käyttöohjeet
Key Safe KS – avainkassakaappi

FIN*

*Käyttöopas on saatavissa eri kielillä osoitteesta www.masunt.com.



Kassakaapissa on kaksi tehtaalla määritettyä koodia:
Master-koodi:  11335577
Käyttäjän koodi: 2244
Vaihda master-koodi ja käyttäjän koodi ennen asentamista.

Master-koodi 
Kaikissa master-koodeissa on 8 merkkiä.  
Master-koodi: 
• Avaa lukon.
• Vaihtaa master-koodin. 
• Asettaa/vaihtaa/poistaa master-alikoodin ja käyttäjän koodin.
• Aktivoi verkkokoodit. 

Master-alikoodi1

Kaikissa master-alikoodeissa on 8 merkkiä. 
Master-alikoodi
• Avaa lukon. 
• Vaihtaa master-alikoodin. 
• Asettaa/vaihtaa/poistaa käyttäjän koodin. 

Käyttäjän koodi1

Kaikissa käyttäjän koodeissa on 4 merkkiä. 
Käyttäjän koodi: 
• Avaa lukon. 
• Vaihtaa käyttäjän koodin. 

Verkkokoodi 
Kaikissa verkkokoodeissa on 12 merkkiä. 
Verkkokoodi: 
• Avaa lukon tiettynä päivänä, kellonaikana ja tietyksi ajaksi. 

Koodit – perusasiat
Huomautus: Lukon näppäimistössä on 10 numeroäppäintä ja #-näppäin. 
#-näppäin on piilossa kahvan alla, kun kahva on lukitussa asennossa.

• Sininen LED = koodi hyväksytty   • Punainen LED = koodi hyväksytty

Toiminnot
1) Manuaalinen koodien luominen (käyttäjätila) tai 
2) Koodien luominen verkossa (verkkotila 

1) Oletuksena ovat manuaalisesti luodut koodit, jotka sisältävät 4 merkkiä.  

2) Manuaalisen toiminnon vaihtoehtona koodit voidaan luoda verkossa. 
Näissä koodeissa on 12 merkkiä, ja niiden voimassaoloaika vaihtelee yh-
destä tunnista jopa yhteen vuoteen. Verkkoportaali mahdollistaa koodien 
toimituksen sähköpostitse tai tekstiviestinä.

Huomaa: manuaalisia koodia ja verkkokoodeja ei voi luoda samanaikaisesti. 
Sinun täytyy valita kumpaa haluat käyttää.

Master-koodin komennot

Vaihda master-koodi
#Master-koodi  • 01 • Uusi master-koodi  • Uusi master-koodi  ••Esimerkki: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••Tulos: Master-koodi on vaihdettu uuteen, joka on 12345678.

Vaihda käyttäjän koodi
#Master-koodi  • 02 • Käyttäjän koodi  ••Esimerkki: #11335577 • 02 • 9999 ••Tulos: Neuer Benutzercode 9999 funktioniert nun.

Käyttöohjeet Poista käyttäjän koodi
#Master-koodi • 03 ••Esimerkki: #11335577 • 03 ••Tulos: Käyttäjän koodi on poistettu

Aseta tai vaihda master-alikoodi
#Master-koodi • 04 • Master-alikoodi  • Master-alikoodi ••Esimerkki: #11335577 • 04 • 87654321 • 87654321 ••Tulos: Master-alikoodi 87654321 on nyt käytössä.

Poista master-alikoodi
#Master-koodi • 05 • 05 ••Esimerkki: #11335577 • 05 • 05 ••Tulos: Master-alikoodi on poistettu.

Master-alikoodi komennot 1 BITTE PRÜFEN!

Vaihda master-alikoodi  
#Master-alikoodi • 06 • Uusi master-alikoodi• Uusi master-alikoodi ••Esimerkki: # 87654321 • 06 • 10101010 • 10101010 ••Tulos: Master-alikoodi on vaihdettu uuteen, joka on 10101010.

Aseta tai vaihda käyttäjän koodi  
#Master-alikoodi  • 07 • Käyttäjän koodi  ••Esimerkki: #87654321 • 07 • 6666 ••Tulos: Uusi käyttäjän koodi 6666 on nyt käytössä.

Poista käyttäjän koodi 
#Master-alikoodi • 08 ••Esimerkki: # 87654321 • 08 ••Tulos: Käyttäjän koodi on poistettu

Käyttäjän koodin komennot 1

Vaihda käyttäjän koodi 
#Käyttäjän koodi  • Uusi käyttäjän koodi • Uusi käyttäjän koodi ••Esimerkki: #2244 • 6688 • 6688 ••Tulos: Käyttäjän koodi on nyt 6688.

Jos olet valinnut verkkokoodit ja haluat palata manuaaliseen koodi-
en luomiseen, lukko täytyy nollata.

Luo verkkokoodit

1) Luo itsellesi KitLock.net-tili
 1. Mene osoitteeseen www.kitlock.net. 
 2.  Luo uusi tili. Tarvitset siihen toimivan sähköpostiosoitteen. Jos sinul 
  la on jo KitLock.net-tili, voit ohittaa tämän vaiheen. 

2) Rekisteröi lukkosi 
 1.  Mene osoitteeseen www.kitlock.net. 
 2.  Kirjaudu sisään.
 3.  Napsauta ”Rekisteröi lukko”. 
 4.  Noudata näytön ohjeita. 
 5.  Lopeta napsauttamalla ”Tallenna”.

3) Luo verkkokoodi 
 1.  Napsauta ”Luo NetCode”.
 2.  Valitse oma lukkosi luettelosta. 
 3.  Valitse päivämäärä ja kellonaika milloin koodin voimassaolo alkaa. 
 4.  Valitse koodin voimassaoloajan pituus. Koodi  
  poistetaan tämän ajan jälkeen.
 5.  Lisää huomautus koodista tarvittaessa.
 6.  Lopeta napsauttamalla ”Luo”.

1Tämä toiminto ei ole käytettävissä verkkotilassa! 
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