
4) Fler funktioner
När du skapat en onlinekod kan du välja att skicka koden via e-post
eller sms:a den till vilken e-postadress eller mobiltelefon som helst.*

* Extra avgifter tillkommer vid leverans via SMS. Läs mer på
www.kitlock.net/addons.

Mer information och specialfunktioner

Batterieffekt 
Låset bör kunna öppnas drygt 15 000 gånger, under 4 sekunder per öpp-
ning, med 2 x AAA 1,5 V batterier.

Låg batterinivå
Om batterinivån är låg blinkar den röda lysdioden 3 gånger före de blå lys-
dioderna när koden godkänns. Sätt omedelbart i nya batterier (till exempel 
ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA). Låset kan öppnas 100 gånger vid 
låga batterinivåer.

Tomma batterier kan åsidosättas 
Låset har utformats så att ett externt PP3-batteri kan placeras mot kontakt-
punkterna kring den blå och röda lysdioden så att låset kan öppnas och 
batterierna bytas ut om batterierna har slutat att fungera.
Gör på följande sätt: 

• Placera PP3-batteriets kontaktpunkter mot kontaktpunkterna kring den 
blå och röda lysdioden. (Den positiva + PP3-polen mot den röda lysdio-
dens kontaktpunkt och den negativa – PP3-polen mot den blå lysdioden).

• Slå in masterkoden.
• Motorn skjuter undan låsbulten så att låset öppnas.
• Sätt i nya batterier (Låset måste tas bort och hur man gör det förklaras i 

avsnittet ”Återställa ett lås till fabriksinställningar”).

Återställa ett lås till fabriksinställningar
Obs! Under den här proceduren måste luckan vara öppen. 

• Lossa på de båda stjärnskruvarna som sitter på låsets baksida. Lossa också
på muttern under den undre skruven med nr 19 skruvnyckel. Du kan nu ta
ut låsanordningen från skåpsluckan och komma åt batterifacket. Battefach.

• Ta bort ett batteri.
• Tryck in och håll knapp 1 intryckt, byt batteriet, den blå lysdioden blinkar

två gånger, släpp upp knapp 1. Tryck Inom loppet av 3 sekunder tre gånger
på knapp 1. Den blå lysdioden blinkar två gånger och låset har återgått 
till den fabriksinställda masterkoden 11 33 55 77 och alla övriga sparade 
inställningar raderas. Se till att gummitätningen är placerad på rätt sätt mel-
lan luckan och låset.

Fler specialfunktioner (gäller endast onlineläge)

Ändra datum och tid 
Vi rekommenderar uppdatering av datum och tid en gång om året 
eller när du bytt batterier.
#Masterkod • 12 • YYMMDD • HHmm ••Exempel: #11335577 • 12 • 150205 • 1101 ••Resultat: Tiden har uppdaterats till 2015-02-15 11:01.

Skapa en personlig användarkod 
Användare med en onlinekod kan skapa en kortare kod som är lättare att 
komma ihåg och som gäller lika länge som användarens onlinekod.
##Onlinekod  • 01 • personlig användarkod  • personlig användarkod ••Exempel: ##392100136860 • 01 • 6688 • 6688••Resultat: Låset öppnas med den personliga användarkoden 6688.

Så här använder du en personlig användarkod 
Personlig användarkod  •Exempel: 6688 •Resultat: Låset öppnas. 

Onlinekoden raderas manuellt
#Masterkod • 11 • onlinekod  ••Exempel: #11335577 • 11 • 392100136860 ••Resultat:  Onlinekoden 392100136860 har raderats. 

Onlinekoden raderas manuellt via en annan onlinekod 
##Onlinekod • 02 • Ej önskad onlinekod ••Exempel: ##471100538860 • 02 • 392100136860 ••Resultat: Onlinekoden 3921100136860 och alla tillhörande personliga an-
vändarkoder har raderats med hjälp av onlinekoden 471100538860.

Key Safe KS – nyckelskåp
Användaranvisningar

SE*

*Handledningen finns tillgänglig på flera språk på www.masunt.com.



Skåpet har två fabriksinställda koder:
Masterkod:  11335577
Användarkod: 2244
Innan du installerar skåpet ska du ändra masterkoden  
och användarkoden.

Masterkod
Alla masterkoder består av 8 siffror.  
Med huvudkoden
• öppnar du låset.
• ändrar du huvudkoden. 
• ställer du in/ändrar/raderar du submasterkoden och användarkoden.
• aktiverar du onlinekoder. 

Submasterkod1

Alla submasterkoder består av 8 siffror. 
Der Submastercode kann:
• öppnar du låset. 
• ändrar du submasterkoden. 
• ställer du in/ändrar/raderar du/användarkoden. 

Användarkod1

Alla användarkoder består av 4 siffror. 
Med användarkoden: 
• öppnar du låset. 
• ändrar du användarkoden. 

Onlinekod
Alla onlinekoder består av 12 siffror. 
Med onlinekoden: 
• kan du öppna låset ett visst datum, vid en viss tidpunkt eller under en 

viss tidsperiod. 

Koder – grunderna
Obs! Låset är försett med ett knappsats med 10 knappar och en 
#-knapp. #-knappen döljs av handtaget i låst läge.

• BBlå lysdiod = koden godkändes • RRöd lysdiod =  koden avvisades

Funktioner
1) Manuell kodgenerering (användarläge) eller 
2) Kodgenerering på webben (onlineläge) 

1) Som standard genereras koder manuellt och består av 4 siffror.  

2) Det är också möjligt att generera koder på webben. De här koderna består 
av 12 siffror och kan vara giltiga alltifrån en timme upp till ett år. Via en 
webbportal skickas koder direkt i ett e-postmeddelande eller som SMS.

Observera: Det är inte möjligt att generera manuella och onlinekoder sam-
tidigt. Du måste välja vilket läge som du vill använda.

Masterkod-kommandon

Ändra masterkoden
#Masterkod • 01 • ny masterkod • ny masterkod ••Exempel: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••Resultat: Masterkoden har ändrats till 12345678. 

Ändra användarkod
#Masterkod • 02 • användarkod ••Exempel: #11335577 • 02 • 9999 ••Resultat: Du kan nu använda den nya användarkoden 9999.

Användaranvisningar Radera användarkod
#Masterkod • 03 ••Exempel: #11335577 • 03 ••Resultat: Användarkod har raderats.

Ställa in eller ändra submasterkoden
#Masterkode • 04 • submasterkode • submasterkode ••Exempel: #11335577 • 04 • 87654321 • 87654321 ••Resultat: Du kan nu använda submasterkoden 87654321.

Radera submasterkoden
#Masterkod • 05 • 05 ••Exempel: #11335577 • 05 • 05 ••Resultat: Submasterkod har raderats.

Submasterkoden-kommandon1

Ändra submasterkoden 
#Submasterkod • 06 • ny Submasterkod • ny submasterkod ••Exempel: # 87654321 • 06 • 10101010 • 10101010 ••Resultat: Submasterkoden har ändrats till 10101010.

Ställa in eller ändra användarkoden 
#Submasterkod • 07 • användarkod ••Exempel: #87654321 • 07 • 6666 ••Resultat: Du kan nu använda den nya användarkoden 6666.

Radera användarkod 
#Submasterkod • 08 ••Exempel: # 87654321 • 08 ••Resultat: Användarkod har raderats.

Användarkod-kommandon 1

Ändra användarkod 
#Användarkod  • ny användarkod • ny användarkod ••Exempel: #2244 • 6688 • 6688 ••Resultat: Användarkoden är nu 6688.

När du valt onlinekodning och vill byta tillbaka till manuell genere-
ring måste låset nollställas.

Generera onlinekoder

1) Gör så här för att skapa ett KitLock.net-konto
 1. Gå till www.kitlock.net. 
 2.  Skapa ett nytt konto – du måste ha en giltig e-postadress. Om du  
  redan har ett KitLock.net-konto kan du hoppa över det här steget. 

2) Registrera låset 
 1. Gå till www.kitlock.net. 
 2. Logga in.
 3. Klicka på ”Registrera lås”. 
 4. Följ skärmanvisningarna. 
 5.  Klicka på ”Spara” för att avsluta.

3) Skapa en onlinekod 
 1. Klicka på ”Skapa NetCode”.
 2. Välj ditt lås från listan. 
 3. Välj datum och tidpunkt när koden ska börja gälla. 
 4. Välj en tidsperiod när koden ska gälla. Efter  
  tidsperioden raderas koden.
 5. Vid behov kan du lägga till en kommentar om koden.
 6. Klicka på ”Skapa” för att avsluta.

1Funktionen kan inte användas i onlineläget!
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