
Elektroonilise luku kasutusjuhend seeriale Soho 
Tähtis! 

• Turvalisuse huvides, vahetage luku koodid kohe peale kasutusjuhendiga tutvumist 
• Palun hoidke koode meeles või turvalises kohas. Ärge kasutage personaalseid andmeid nagu 

sünnipäevad, telefoninumbrid 
• Avariivõtmeid hoidke turvalises kohas, kuid mitte turvakapi sees 
• Kui te ei kavatse turvakappi tükk aega kasutada, palun võtke patareid välja 
 

Turvakapi lukustamiseks 
Hotelli versioon: sulgege uks ning hoidke teda suletud asendis. Sisestage olemasolev kood või oma uus kood (3-
6 kohaline) ning vajutage „#“. Ukse poldid sulguvad automaatselt. 
Personaalne versioon: sulgege uks ning hoidke teda suletud asendis. Vajutage „#“. Uks sulgub automaatselt. 
Versioonide vahetamiseks: uks peab olema avatud ning seejärel sisestage „**99#“. 
Kui ekraanile ilmub „PERSON“ on tegemist personaalse versiooniga. 
Kui ekraanile ilmub „HOTEL“ on tegemist hotelli versiooniga. 
Hoiatus! Kui ukse sulgurpoltide ees on midagi, mis takistavad uksel lukustumast, tuleb ekraanile kiri“ ERROR2“ 
ning sulgurpoldid lähevad tagasi algasendisse. Võtke tõkend sulgurpoltide eest ära ja proovige uuesti. Juhul, kui 
olete sisestanud numbri valesti saate selle kustutada, vajutades „*“. 
Turvakapi avamiseks 
Sisestage oma kood ja uks avaneb automaatselt. 
Hoiatus! 

• Ekraanile ilmub „ERROR“ kui olete sisestanud vale koodi 
• Kui sisestate vale koodi 4 korda järjest, lukustub uks turvalisuse mõttes 3 minutiks. Ekraanile ilmub 

kiri“HOLD03“. Kui 3 minutit on möödunud on lukk uuesti kasutusvalmis. 
• Kui te ei soovi oma koodi näha ekraanil sisestamise ajal vajutage koodinumbrite ette „*“. 
Turvakapi kasutajakoodide seadistamiseks 
Et vahetada oma kasutajakoodi personaalses versioonis, PEAB uks olema avatud ja uksepoldid ukse sees. 
Vajutage „**“ ekraanile ilmub „PROG“ seejärel vajutage „68#“, ekraanile ilmub „NEW“. Sisestage nüüd oma uus 
kasutajakood (3-6 numbrit) ning seejärel vajutage „#“, ekraanile ilmub „AGAIN“ ning siis sisestage oma uus kood 
uuesti ja siis korra veel „#“. Ekraanile ilmub „DONE“ kui uus kood omaks võetud. 
Et hotelliversioonis koodi muuta, PEAB uks olema avatud ja uksepoldid ukse sees. Seejärel sisestage oma uus 
kood, sulgege uks ja vajutage „#“ ning kood on muudetud automaatselt. 
Turvakapi avamiseks master koodiga 
Sisestage master kood (esialgu on turvakapil seadistatud kood 0-0-0-0-0-0). Uks avaneb automaatselt. 
Turvakapi master koodi seadistamiseks 
Et muuta turvakapi master koodi, PEAB uks olema avatud ja uksepoldid ukse sees. Vajutage kaks korda „0“ ja 
siis „#“, ekraanile tuleb kiri „OLD“, sisestage oma vana master kood ning vajutage „#“, ekraanile tuleb kiri “NEW“, 
sisestage uus master kood (6 kohaline) ja vajutage „#“, ekraanile tuleb kiri „AGAIN“, sisestage oma uus kood 
uuesti ja vajutage „#“ ning ekraanile ilmub „DONE“ kui uus kood omaks võetud. 
Turvakapi avamine avariivõtmega 
Võtke numbriklaviatuuri keskelt ära must ümmargune kate ning sisestage võti. Keerates võtit 90 kraadi tuleb 
ekraanile kiri „nAnUAL“. Uks avaneb.  
Patareide vahetamine 
Kui lukk ei saa enam piisavalt toidet, tuleb ekraanile kiri „BA-LO“ ning siis on vaja patareid ära vahetada. 
Turvakapi kinnitamine 
Soovitame turvalisuse huvides turvakapp kinnitada, kas seina või põranda külge. Olenevalt kinnituskohast, palun 
valige ka kinnitusvahendid.  
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