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M-LOCKS ELEKTRONLUKKUDE KASUTUSJUHEND 
 
Alpha 1        Bravo      Alpha 2        Delta         EC1040 

                       
AL2030          BR-5010/5020 AL3010-3030 DE2010-203 0 EM-1620 
 
 
ÜLDINE: (lukud: EM-2020, EM-2030, EM- 3020, EM-1620 ) 
Lukk töötab 6-kohalise numbrikoodi või sõnakoodi sisestamisel 
Teisejärgulist koodi saab lisada. 
lga vajutuse korral kõlab heli ja vilgub valgus. 
Pärast õige koodi sisestamist kõlab topeltsignaal. 
Vale koodi sisestamise korral kõlab pikk signaal. 
Kui 10 sek jooksul pärast igat vajutust uut sisestust ei toimu tuleb alustada koodi sisestamist algusest 
Lukk on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel +10˚C  - +50˚C  ja õhuniiskuse 30%-80% juures 
 
AVAMISEKS: 
Sisestage kood, näiteks 1-2-3-4-5-6 (tehase kood) 
Avage lukk (Bravo ja Delta seeria  puhul keerake sõrmistikku) pöörake käepide avatud asendisse, 
avage uks.  
Kui ei avata 3 sekundi jooksul siis lukk läheb turvaasendisse. 
 
LUKUSTAMISEKS: 
Sulgege uks ja pöörake käepide lõpuni sulgemisasendisse. Bravo ja Delta seeria  puhul keerake ka 
sõrmistikku 
Lukk on turvaasendis. 
Kontrollige ust avades kas lukk on kinni. 
 
TURVALISUSE MANIPULEERIMINE: 
Kui sisestate vale koodi 4 korda järjest - klaviatuur blokeerub 5 minutiks. 
Selle aja jooksul valgus vilgub iga 10 sekundi järel ja nuppu vajutades kõlab pikk signaal. 
Pärast selle aja möödumist uuesti 2 korda järjest vale koodi sisestamisel blokeerib luku 5 minutiks 

KOODI VAHETAMINE:  AVATUD UKSEGA  
Vaiutage ia hoidke "0" kuni kõlab topeltsignaal 
Valgus jääb põlema järgmise operatsiooni ajal: 
- sisestage vana kood (topeltsignaal) 
- sisestage uus kood (topeltsignaal) 
- korrake uut koodi (topeltsignaal) 
Kui on sisestamises viga (pikk signaal), siis vana kood jääb kehtima 
Turvalisuseks : Kõik koodid pange turvalisse kohta, ärge kasutaga sünnipäevi, telefoni numbreid... 
ja vahetage esmakordsel kasutamisel ära tehasekood, 
PEALE KOODI VAHETUST PROOVIGE UUE KOODI TOIMIMIST KORDUVALT LAHTISE UKSEGA 
 
TEISEJÄRGULINE KOOD 
Teise koodi aktiveerimine 
Vajutage ja hoidke "1"  kuni kõlab topeltsignaal. 
Valgus jääb põlema järgmise operatsiooni ajal: 
- sisestage master kood 
- sisestage teine kood kaks korda 
(topeltsignaal pärast mõlema sisestamist) 
Teist koodi saab vahetada täpselt nagu masterkoodi. 
Masterkoodiga saab tühistada teise koodi. 
Kasutajakoodiga masterkoodi tühistada ei saa! 
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Teise koodi kustutamine: 
Vajutage ja hoidke "3"  kuni kõlab topeltsignaal. Valgus jääb põlema järgmise operatsiooni ajal: 
- sisestage masterkood 
Teine kood on kustutatud 
KUl... 
...kuulete pikka signaali parast kombinatsiooni viimase numbri sisestamist ja lukk ei avane? 

Sisestasite vale koodi. 
Korrake protseduuri peale 20 sekundi möödumist kasutades õiget koodi. 

... märgutuli vilgub iga 10 sekundi järel ning vajutades kõlab pikk heli? 
Sisestasite koodi 4 korda valesti ning jookseb 5 min. karistusaeg. 
2 korda järjest vale koodi sisestamisel alustab uuesti 5 min. karistusaja loendamist 

... ei kuule nuppe vajutades ühtegi signaali? 
Patarei tühi ja tuleb vahetada (Delta  sõrmistiku puhul võimalik seifi uks avada 9V patarei 
asetamisel sõrmistiku küljes olevatele klemmidele ning koodi sisestamisel) 

... nuppe vajutades uks ei avane 
 Kontrollige kas sõrmistik töötab: 

Vajutage ja hoidke "5" 
Vajutage läbi kõik numbrid järjest. Kui peale igat nubri vajutus tuleb topeltsignaal siis sõrmistik 
on terve. kui üks või enam sõrmistiku numbritest ei tööta võtke ühendust Well Done Grupp OÜ 
hooldusmeekonnaga 

...saate avada aga kuulete pikka signaali avamise ajal? 
Koheselt vahetaga patarei. (asub sõrmistiku alumises servas oleva luugi taga, Delta seeria 
puhul seifi sees) 
Kasutage ainult 9V Duracell patareisid (vaadake patareil olevat kuupäeva!) 

 

Vajadusel saate abi võttes ühendust numbritel  

5068084 Meelis Kass  

55907176 Andrea Žuravljov 
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