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Användarmanual för dörrlåset CAXP

 A Medföljande delar
Försäkra dig om att du har fått följande delar:
1. Knappsats
2. Invändiga delar
3. Tillbehör

 A Innan installation
Försäkra dig om att låset fungerar ordentligt genom att slå in koden som anges på det bifogade bladet (glöm inte att först trycka på ”C”). Vrid sedan handtaget 
medurs tills du hör ett klick.

Förpackning 1 Förpackning 2 Förpackning 3 Förpackning 4

21 mm

B
ø 8 mm

2 x 7 mm fyrkanter 2 täckbrickor
4 skruvar

2 x okodade cylindrar
2 x kodade cylindrar

1 sexkantnyckel
2 skruvar M4 x 36
2 skruvar M4 x 51

1 pincett
2 skruvar M4 x 60

Ovanstående låscylinder installeras på 
dörren endast då det befi ntliga låset 

inte är försett med hål B. 
Dörren måste vara genomborrad.
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 A Åt vilket håll öppnas din dörr?
Utifrån sett öppnas dörren åt höger om gångjärnen sitter på höger sida och åt vänster om gångjärnen är placerade på dörrens vänstersida vare sig dörren öppnas 
inåt eller utåt.

 A OBS!
Alla våra lås är fabriksinställda för att passa dörrar som öppnas åt höger.

 A Nödvändiga ändringar för dörrar som öppnas åt vänster
För att ändra låset så att det passar dörrar som öppnas åt vänster, följ nedanstående instruktioner:

1. Ta bort gummiringen vid låsets baksida.

2. Avlägsna den huvudlösa skruven som håller handtaget på plats med hjälp av sexkantnyckeln.

3. Du kan nu ta ut handtaget och vrida detta 180°. När det sitter på plats igen skruvar du tillbaka den huvudlösa skruven.

4. Skruva loss de 4 mindre skruvarna som håller fast fjädringen inuti låset.

5. Vrid handtaget 180°.

6. Sätt tillbaka de 4 skruvarna.

Kontakta teknisk support för specifi ka frågor eller problem.

 A Byt siff erkod
Var noga med att följa våra instruktioner när du byter sifferkod. Eventuella fel kan skada låset.

1. Innan du byter kod bör du kontrollera att den gamla koden fungerar som den ska.

2. Vänd på knappsatsen och avlägsna de 4 röda skruvarna.

3. Plocka försiktigt bort höljet (akta de 12 fjädrarna som sitter fast vid detta). Cylinder ”C” får INTE avlägsnas. 

4. För att byta kod håller du knappsatsen vänd nedåt. Tryck sedan på ”C” och håll nedtryckt. Notera att låset kan komma till skada om du hoppar över detta steg. 
Med hjälp av pincetten fl yttar du stiften så att dessa stämmer överens med önskad sifferkombination (de röda stiften är kodade och de blå är inte det). Försäkra 
dig om att den fyrkantiga utskärningen är vänd utåt och att det färgade märket pekar uppåt. Om något av stiften inte sitter som det ska kommer låset inte att 
fungera. Notera att koden alltid måste börja med ett ”C”.

Dörren öppnas inåt åt höger Dörren öppnas inåt åt vänster Dörren öppnas utåt åt höger Dörren öppnas utåt åt vänster

Fyrkantig utskärning

Fyrkantig utskärning

Röd cylinder
Utsida

Nummer
Tryckknapp

Blå cylinder

Utsida
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5. Sätt tillbaka höljet och skruva tillbaka de 4 skruvarna.

6. Koden är nu ändrad och låset kan skruvas tillbaka på dörren.

4 utbytesstift (2 blå och 2 röda) följer med låset. Dessa kan användas för att förkorta eller förlänga sifferkombinationen.
Notera att koden kan ha vilken nummersekvens som helst, t.ex. 1234 eller 4321 eller 2431: det fi nns fl er än 1000 olika kombinationsmöjligheter.

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.

Knappen ”F” används när du vill kunna öppna dörren utan att först behöva slå in sifferkoden.

Så här går du tillväga för att aktivera funktionen:
1. Slå in koden, innan du vrider på handtaget trycker du på ”F”.

2. Du kan nu vrida på handtaget och öppna dörren utan kod.

3. För att desaktivera F-funktionen trycker du på ”F” följt av ”C”.

Om F-funktionen inte behövs kan denna permanent desaktiveras. Skruva bort de 4 röda skruvarna. Tryck på ”C” och håll nedtryckt. Med hjälp av pincetten plockar 
du bort ”F”. Sätt tillbaka höljet och skruva tillbaka de 4 skruvarna. 

 A F-funktionen


