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R3 OPERATING INSTRUCTIONS
& GUARANTEE REGISTRATION
Please submit your guarantee registration by visiting our website
www.phoenixsafe.com and clicking on guarantee registration.

Phoenix Safe Company:

Avansert Phoenix Digital Lås R3
Installasjon av batterier – 4 x LR03 AAA Alkaline (medfølger)
Åpne batteri-rommet
Øvre Nedre
del del

Tastatur og display

4. Aktiver dobbeltkode funksjonen
Steg 1: Trykk M knappen på dørens bakside.
Steg 2: Trykk 9 knappen
Steg 3: Trykk # knappen
M

Trykk på tastaturets åpningsmerke for å løsne lokket.
Vri tastaturet opp og til venstre for å åpne.

Batterienes posisjon
er under tastaturet

C knapp
# Knapp
Start knapp

1. Første gangs åpning med fabrikkoden

Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
Steg 4:
Steg 5:

Trykk C knappen og dual vil vises i displayet
Tast inn første koden, 4 2 4 2
Trykk # knappen. En kort 3 sekunders tone vil høres som bekrefter riktig kode.
Innen 5 minutter må kode nr. 2 tastes inn, 6 7 8 9
Trykk # knappen. En kort 3 sekunders tone vil høres som bekrefter riktig kode og OPEnd
vil vises i displayet og døren kan åpnes.
Begge kodene kan legges inn som nr. 1 eller nr. 2.
Kode nr.1

C
Trykk C knappen
Tast inn fabrikkoden 1 2 3 4 5 6
Trykk # knappen. En melodisk tone vil høres og displayet vil vise OPEnd
Vri håndtaket med klokken og åpne døren

OBS
Hvis feil kode tastes inn vil displayet vise Error og en kort advarseltone høres. Hvis feil kode tastes
inn fem ganger på rad vil låsen ikke kunne åpnes på 5 minutter, og displayet vil vise dELAY.
C

1

2

3

#

5. Slik bruker du dobbeltkode funksjonen

LED

Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
Steg 4:

9

4

5

6

#

Kode nr.2

#

6. Deaktiver dobbeltkode funksjonen
Steg 1: Trykk M knappen på baksiden av døren
Steg 2: Trykk 9 knappen
Steg 3: Trykk # knappen og en kort 3 sekunders tone vil høres for å bekrefte deaktivering. SinGLE
vil vises i displayet. Kode nr. 2 vil slettes automatisk.
M

9

#

#

7. Skjul koden i displayet og skru av tastaturlyd.
2. Legge inn ny personlig kode
La alltid døren være åpen når du legger inn ny kode. Ikke lukk døren før du har testet at din nye
kode fungerer.
Steg 1: Trykk # knapp
Steg 2: Tast inn nåværende kode
Steg 3: Trykk # knapp
Steg 4: Tast inn en ny 4-16 sifret kode
Steg 5: Bekreft med # knapp
Eksempel:
Hvis nåværende kode er 1 2 3 4 5 6 og din nye 4-sifrede kode skal være 4 2 4 2 taster du inn som
beskrevet under.
#123456#4242#
EnTErd vil vises i displayet og en kort 3 sekunders tone bekrefter at ny kode er lagt inn.
#

Nåværende kode

#

Ny kode

#

3. Innstilling av dobbeltkode funksjonen hvor to brukere med hver
sin personlige kode kreves for å åpne låsen.
Ha alltid døren åpen når du legger inn kode nr. 2.
Steg 1: Trykk M knappen du finner på innsiden av døren
Steg 2: Trykk 2 knappen
Steg 3: Trykk # knappen
Steg 4: Tast inn ønsket kode nr. 2
Steg 5: Trykk # knappen
EnTErd vil vises i displayet og en kort 3 sekunders tone bekrefter at kode nr. 2 er lagt inn.
Eksempel:
Hvis nåværende kode er 4 2 4 2 og kode nr. 2 skal være 6 7 8 9 trykk følgende: M 2 # 6 7 8 9 #.
EnTErd vil vises i displayet etterfulgt av en kort tone for bekreftelse.
M

2

#

Kode nr.2

#

Aktiver – Trykk M knappen på baksiden av døren, trykk 7 og deretter #
(HIdE vises i displayet)
Deaktiver – Trykk M knappen på baksiden av døren, trykk 7 og deretter #
M

7

#

8. Skjul koden i en tallsekvens
Koden kan bli skjult ved å taste inn tilfeldige tall enten før, etter eller begge deler - før og etter den
personlige koden. Denne prosedyren er utviklet for å øke sikkerheten og forvirre en potensiell
observatør som forsøker å huske koden. Denne funksjonen kan også brukes med skjult kodevisning
og stille-tastatur som på punkt 7 ovenfor.
Eksempel
Personlig kode er satt til 4 2 4 2 Tilfeldige FØRsifre er 61 og tilfeldige ETTERsifre er 91507
Steg 1: Trykk C knappen
Steg 2: Tast inn kode 6 1 4 2 4 2 9 1 5 0 7
Steg 3: Trykk # knappen
Displayet vil vise OPEnd og du kan åpne døren.
C

61424291507

#

9. Batterilevetid: 1 år ved 3 åpninger pr. dag. Batteriskifte er
nødvendig når:
1. LObAtt vises i displayet etterfulgt av en kort advarselstone på 1 sekund.
2. Riktig kode er tastet inn men låsen vil ikke åpnes.
3. Selv om batteriene er helt tomme er kodene fortsatt lagret i låsen.

Batterier
4 x 1,5 V AAA alkaliske batterier er nødvendig for å aktivere låsen.
Brukte batterier skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall. Disse bør
kastes på godkjente innsamlingssteder. Du kan også returnere brukte batterier
til forhandleren på deres bekostning (hvis aktuelt).

