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MEDICAL CABINET 

 

KODER - FONDERNE 

 

• Masunt MEDICAL CABIN har fire kode niveauer: 

i) generel kode 

ii) under generel kode 

iii) brugerkode 

iv) Teknikerkode 

• I masunt MEDICAL CABIN er følgende koder indstillet på fabrikken: 

Generel kode: 11335577 

Brugerkode: 2244 

• Efter installation skal du straks ændre den generelle kode og brugerkode. 

• Alle generelle koder og under generelle koder er otte cifre lange. 

• Alle brugerkoder er firecifrede. 

• Alle teknikerkoder er seks cifre. 

• Låsens åbningstid er indstillet til 4 sekunder. 

 

FUNKTIONER 

Inden programmeringen skal du vælge den driftsform, der passer til din applikation. 

 

A) PRIVAT BRUG 

Vigtigt Bemærk: Dette er standardfunktionen, hvor der er programmeret nye låse på 
fabrikken. 

Dette er den mest almindeligt anvendte driftsform, som bruges, når den samme kode skal 
bruges gentagne gange. 

 

B) OFFENTLIG BRUG 

Brugeren kan eventuelt tildele sin egen individuelle firesifrede kode. 

 

Dette fører til lukningen af slottet. Den samme kode skal kun indtastes en gang, som sletter 
den enkelte kode og gør låsen klar til brug igen. 
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BRUGSANVISNING 

 

Låsen i MEDICAL CABINET har et numerisk tastatur med 10 nøgler, * og en # nøgle. 

Tasterne * og # er kun til programmeringsbrug. 

 

• Hver programmeringskommando skal startes ved at trykke på tasten #. 

• Om nødvendigt skal # tasten bruges til at slette tidligere ukorrekte forkerte poster. 

• For at indtaste en gyldig kode skal der gå højst 5 sekunder mellem hver tastetryk. Ellers 
slettes den indtastede sekvens. 

 

KODER 

MEDICAL CABIN har følgende kodeniveauer: 

 

A) GENEREL KODE 

Den generelle kode kan: 

• Åbn låsen 

• Skift den generelle kode 

• Indstil / skift / slet sub-master og brugerkode 

• Skift mellem privat og offentlig brug 

• Aktiver / deaktiver teknikerkoden 

 

B) SUB GENEREL KODE 

Under-generalkoden kan: 

• Åbn låsen 

• Skift undermasteren 

• Indstil / skift / slet brugerkode 

 

Blå LED = kode accepteret 

Rød LED = kode ikke accepteret 
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C) BRUGERKODE 

Brugerkode kan: 

• Åbn låsen 

• Skift brugerkode 

 

D) TEKNIKKODE 

Teknikerkoden kan: 

• Åbn låsen i teknikerfunktionen uden at slette brugerkode, når låsen er i B) Offentlig 
funktionstilstand. 

 

En kode kan ikke programmeres på mere end et niveau. 

 

PROCEDURE FOR LAST CODE / RESET 

Bemærk: Døren skal åbnes for denne procedure 

• Fjern de bageste skruer og lås låsen fra døren. 

• Fjern batteriet. 

• Hold tasten * nede, og tag det fjernede batteri tilbage, den blå LED blinker to gange, og slip 
derefter knappen *. Inden for 3 sekunder skal du trykke på * tre gange. Den blå LED blinker 
to gange. Låsen er nu nulstillet til fabriksindstillingerne med generel kode 11335577. Alle 
gemte oplysninger er slettet. 

 

PENALTY TIME 

• Efter tre ukorrekte kodeindtastninger låses låsen i 10 sekunder. 

 

BATTERIEKRAFT 

• Med en knapcelle, ca. 100.000 lukkecykler på 4 sekunder hver kan realiseres. 

 

SVAGT BATTERI 

• Når batteriet sænkes, lyser den røde LED tre gange, inden den blå LED lyser som 
bekræftelse af en accepteret kodeindtastning. I dette tilfælde skal du udskifte batteriet. 

Låsen virker med svagt batteri ca. 100 gange. 
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OVERGÅENDE TOM BATTERI 

MEDICAL CABINET er designet til at holde et 9V blokbatteri mod kontaktpolerne omkring de 
røde og blå lysdioder, når batterierne er døde, og strømmen kan leveres eksternt til låsen for 
at åbne låsen for udskiftning af batterier. 

 

For at gøre dette skal du gøre følgende: 

• Hold kontaktpunkterne på 9V-blokken mod kontaktpunkterne ved siden af LED'erne. 

• Hold + polen mod kontakten på den røde LED og polen mod den blå LEDs kontakt. 

• Indtast den generelle kode. 

• Motoren trækker så låsestiften tilbage og låsen 

kan åbnes. 

• Indsæt nye batterier ved at fjerne låsen fra døren. Monter derefter låsen igen. 

 

GENERELLE KODE KOMMANDOER 

 

Ændre generel kode 

#Generalkode • 01 • Ny generalkode • Ny generalkode •• 

Eksempel: # 11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 •• 

Resultat: Generel kode ændret til 12345678. 

 

 

JUSTER ELLER SKIFT ANVENDELSESKODE 

#Generalkode • 02 • Brugerkode •• 

Eksempel: # 11335577 • 02 • 9999 •• 

Resultat: Ny brugerkode 9999 er nu aktiv. 

 

 

Slet brugerkode 

#General kode • 03 •• 

Eksempel: # 11335577 • 03 •• 

Resultat: Brugerkode slettet. 
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JUSTERING ELLER ÆNDRING SUB GENEREL KODE 

#Generalkode • 04 • Undergeneralkode • Undergeneralkode ••• 

Eksempel: # 11335577 • 04 • 87654321 • 87654321 •• 

Resultat: Under-generalkode 87654321 er nu aktiv. 

 

DELETE SUB GENEREL KODE 

#General kode • 05 • 05 •• 

Eksempel: # 11335577 • 05 • 05 •• 

Resultat: Undergeneral kode slettet. 

 

SUB-GENERAL CODE COMMANDS 

 

SKIFT SUB GENEREL KODE 

# Under-generalkode • 06 • Ny undergeneralkode • Ny undergeneralkode •• 

Eksempel: # 87654321 • 06 • 10101010 • 10101010 •• 

Resultat: Under-generalkode ændret til 10101010. 

 

 

JUSTER ELLER SKIFT ANVENDELSESKODE 

# Under-generalkode • 07 • Brugerkode •• 

Eksempel: # 87654321 • 07 • 6666 •• 

Resultat: Ny brugerkode 6666 er nu aktiv. 

 

 

Slet brugerkode 

# Under-generalkode • 08 •• 

Eksempel: # 87654321 • 08 •• 

Resultat: Brugerkode slettet. 
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USER COMMANDS 

 

SKIFT BRUGER KODE 

#Bruger kode • Ny brugerkode • Ny brugerkode •• 

Eksempel: # 2244 • 6688 • 6688 •• 

Resultat: Brugerkode er nu 6688. 

 

SPECIAL GENERAL CODE COMMANDS 

 

B) INDSTILLING AF OFFENTLIG BRUG 

#Generalcode • 09 •• Eksempel: # 11335577 • 09 •• Resultat Låsen er åben, indtil den næste 
bruger indtaster sin egen individuelle kode som følger: 

Trin 1 - Indtastning af en firecifret kode • Luk kabinettet, som derefter er låst. 

Trin 2 - Indtast den samme firsiffrede kode •• Låsen åbnes og forbliver åben indtil den næste 
firecifrede kode er indtastet. 

Bemærk: Den generelle kode og undergeneralkoden er taget fra A) privat brugstilstand. 

 

BEGRÆNSNING AF AFSLUTNINGSTIDEN 

Generel kode • 10 • (antal timer, hvor låsen skal forblive låst) •• 

Eksempel: 11335577 • 10 • 04 •• 

Resultat: Låsen åbnes automatisk efter 4 timer. Når en ny brugerkode er indtastet, åbnes 
låsen igen efter 4 timer. 

Hvis låsen åbnes i løbet af fire timers periode, forbliver dette i åben tilstand, indtil en ny 
brugerkode, som normalt, er indtastet. 

Bemærk: Dette program fungerer kun, hvis låsen er indstillet til tilstanden B) Public Use. 

Låsen kan programmeres til at åbne efter 02, 04, 06, 08, 10 eller 12 timer. 

 

A) SET PRIVAT BRUG MODE 

#General kode • 11 •• 

Eksempel: # 11335577 • 11 •• 

Resultat: Låsen er nulstillet til A) Privat brugstilstand med standardbrugerkode 2244, indtil 
den er omprogrammeret. 
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INDSTILLING AF TEKNIKKODEN 

#Generalkode • 12 • Teknikerkode • Teknikerkode •• 

Eksempel: # 11335577 • 12 • 555555 • 555555 •• 

Resultat: Låsen indstilles automatisk til tilstanden B) Offentlig brug. Med teknikerkoden kan 
låsen nu åbnes uden at slette en indtastet brugerkode. 

Bemærk: Hvis låsen åbnes med den generelle kode, slettes brugerkode. 

Slet TEKNIKKODE 

#Master kode • 13 • 13 •• 

Resultat: Tekniker kode slettet. 

 

 

www.masunt.com 

info@masunt.com 

Tel: + 49-40-716 629 905 


