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Bluetooth hængelås instruktioner
4400/4401

Hurtigstart - Lås op med mobil enhed
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Fjern lås og instruktioner fra emballagen.
8349
På den mobile enhed kan du besøge App Store og downloade den gratis app.
Master Lock Vault eLocks app.
8348
Følg anvisningerne for at logge ind eller oprette en Master Lock Vault-konto.
I Master Lock Vault eLocks app´en skal du trykke på Add a lock (+).
Indtast AKTIVERINGSKODEN (1) vist ovenfor, for at registrere låsen, og følg instruktionerne for
at forbinde den mobile enhed til låsen.
Din lås er i Touch Unlock-mode. Tryk på en knap på lås-tastaturet, for at vække den og låse den op. Træk ikke på
shacklen. Når låsen lyser grønt, skal du åbne den inden for 5 sekunder, ellers låses den igen. Du kan genkalibrere
telefonen-til-lås-kommunikationens rækkevidde i app-indstillinger.

Hurtigstart - Lås op med låsetastatur
1.
2.

3.

Fjern lås og instruktioner fra emballagen.
Indtast den PRIMÆRE KODE (2) ovenfor ved at trykke på de tilsvarende retninger på låsetastaturet.
Træk ikke i bøjlen, når du indtaster koden.
Når låsen lyser grønt, skal den åbnes inden for 5 sekunder, ellers vil den låse igen.

Skift batteri - model 4400/PN nr. 834800021

Låsen lyser gult for at indikere et lavt batteri. Lås låsen op og åben den. Træk batteriskuffen
ud og fjern det gamle batteri. Installér et nyt CR2450 batteri med den positive side (+) side
mod bagsiden af låsen. Luk batteriskuffen.

Oplåsning med eksternt batteri - 4400/PN nr. 834800021

Hvis batteriet dør i låst position skal du trække batteriskuffen delvist ud for at udløse et
kontaktpunkt.Tving ikke skuffen yderligere åben. Hold et nyt CR2450 batteri i åbningen med
den positive (+) side af batteriet mod forsiden af låsen. Mens du holder batteriet på plads,
med den autoriserede mobilenhedinden for rækkevidde af låsen, skal du trykke på en
vilkårlig tastaturknap på låsen (hvis den er i touch Unlock tilstand). Hvis låsen ikke låses op,
indtastes den primære kode på tastaturet.

Skift batteri - model 4401/PN nr. 834900021

Låsen lyser gult for at indikere et lavt batteri. Lås låsen op og åben den. Fjern bunddækslet. Brug en
mønt til at dreje batteridækslet 90 grader mod uret (A). Åbn batteridækslet og fjern det gamle batteri.
Installér et nyt CR2 batteri med den positive side (+) side mod højre. Luk batteridækslet, drej det tilbage
90 grader med uret og udskift bunddækslet.

Oplåsning med eksternt batteri - 4401/PN nr. 834900021

Hvis batteriet dør i låst position, skal du fjerne bunddækslet. Hold et 9V batteri mod
kontaktpunktet på bunden af låsen. Mens du holder batteriet på plads, med den autoriserede
mobilenhed inden for rækkevidde af låsen, skal du trykke på en vilkårlig tastaturknap på låsen
(hvis den er i Touch Unlock tilstand). Hvis låsen ikke låses op, indtastes den primære kode på
tastaturet. Når den er låst op, åbnes batteridækslet og et nyt CR2 batteri installeres

Tastaturets LED-indikatorer

Låst, opretter forbindelse eller tastaturindtastning
Åben eller ulåst og venter på at blive åbnet
Lavt batteri
Ugyldig tastaturindtastning

Vigtig information

Bemærk, at efter installationen af nyt batteri, vil ikonet for lavt
batteri ikke længere blive vist i appen, efter appen og låsen
kommunikerer med hinanden. Dog vil det tage mellem 2-24
timer for den gule LED at stoppe visning på selve låsen.

