ASSA Code Handle
Elektromekaniskt säkerhetshandtag Fix 7810

Användningsområde
För invändig låsning av altandörr och fönster.
Patenterad produkt.
Egenskaper
• Uppfyller mekaniska krav enligt SS3620 klass B *
• För montering med envägsskruv
• Standardavstånd mellan skruvhål, c/c 43 mm
• Material, Zinklegering, matt- eller blankförkromat
• Fyrkantsprint 8 mm, sprintlängd 53 mm
• Kan beställas med 7 mm fyrkantsprint
• Höger- och vänstersvängt

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Funktion
• Låsmekanismen manövreras med inbyggd knappsats med
fem knappar. Fyra knappar för att mata in en sex-siffrig kod
för upplåsning samt en knapp för låsning.
• Grön lysdiod blinkar vid knapptryckning för upplåsning
och röd lysdiod blinkar vid knapptryckning för låsning.
• Levereras med fabrikskod som enkelt kan ändras av
användaren
• Koden är kvar vid spänningsbortfall/batteribyte
• Drivs av två CR2, litiumbatterier som ger cirka 100.000
operationer
• Röd lysdiod indikerar låg batterispänning vid cirka 500
återstående operationer.

* Då nuvarande standard ej omfattar provning av produkt utan mekaniska nycklar, kan intyg från SBSC ej erhållas. Formell provning och ansökan
om intyg kommer att göras när standarden har ändrats. Produkten är provad och uppfyller kraven i tillämpliga delar.

ASSA Code Handle
Elektromekaniskt säkerhetshandtag Fix 7810

Så här använder du ASSA Code Handle
Batterier
ASSA Code Handle är batteridrivet och levereras normalt
med två batterier, typ CR2, monterade i handtaget.

Byt kod
Eftersom alla ASSA Code Handle levereras med samma kod
från fabrik är det viktigt att du byter till en egen kod. Koden
måste bestå av 6 siffror och kan bytas obegränsat antal
gånger.
Instruktion för byte av kod finns i förpackningen.

1. Lås upp handtaget genom att slå rätt kod med sifferknapparna 1-4. Vid leverans är handtaget programmerat med
koden 1-1-2-2-3-3.
Handtaget förblir upplåst när du slagit rätt kod.
2. Lås handtaget genom att trycka på knappen med hänglåssymbolen.
Handtaget förblir låst när du tryckt på låsknappen.
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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.
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ASSA OEM AB
P.O. Box 371
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