
 

 

Magma/Magma Pro Pengeskab - Kodelås PS300/E31 BRUGERVEJLEDNING 
 

1. Hovedkomponenter 

 
 
 
 
1- Tastatur 

2- Foldhåndtag 

3- Grøn LED [G] 

4- Rød LED [R] 

5- Plastik cover til nødåbning 

 

 

 

2.  Definitioner 

2.1  Master Code [PIN1]  

Et sæt tal (fra 6 til 8 cifre), som åbner låsen og giver mulighed for at betjene indstillingerne. Før du bruger 
pengeskabet, skal du ændre fabriks-Master-koden (se afsnit.4.1). Det anbefales kraftigt at holde Master-
koden sikker fra uautoriserede personer. 
Fabrikens hovedkode: 
1–2–3–4–5–6  

 
2.2 Brugerkode [PIN2]  
Et sæt tal fra 6 til 8 cifre, der åbner låsen og har begrænsede funktioner til at ændre indstillingerne. Låsen 
med standard fabriksindstillinger har ikke brugerkode. Se venligst afsnit.4.2 for at indstille Brugerkode. 
 

2.3 Signaler  
[G]1 Kort enkelt akustisk signal med enkelt grøn LED-blitz (3) - Bekræftelse af knappen, der trykker på 
tastaturet. 
 
[G]2 Kort dobbelt akustisk signal med dobbelt grøn LED-blitz (3) - Bekræftelse af, at den er færdiggjort. 
 
[R]-- Langt enkelt akustisk signal med enkelt rød LED-blitz (4) - Fejlmeddelelse. 
 

[R]5 Kort akustisk signal der giver lyd 5 gange med 5 røde LED-blitz (4) - Besked om lav batteriniveau. Se 

venligst punkt 5.1 for, hvordan du skifter batteriet. 

 



 

 

3. Hovedfunktioner 

3.1 Åbning af låsen 

3.1.1 Åbning med Factory Master-koden 

[ON][1][2][3][4][5][6][Enter]  

3.1.2 Åbning med hovedkoden 

[ON][PIN1][Enter]  

3.1.3 Åbning med brugerkode  
[ON][PIN2][Enter]  

 

Hvis koden er rigtig, vil der være en grøn LED-blitz, og det vil være muligt at åbne døren inden for 5 sekunder ved 
at dreje håndtaget (2) med uret. 
Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, låses kodelåsen i 5 minutter. Blokeringen af låsen vil indikere 
periodisk rød LED-lys. 

 
3.2. Lukning af låsen 

Luk døren og drej håndtaget (2) mod uret, indtil det stopper. 

 

4. Servicefunktioner 

 
4.1 Ændring af masterkode [PIN1]  
[ON] [Enter] [1] [Enter]  

[PIN1] [Enter]  

[ny PIN1] [Enter]  

[gentag ny PIN1] [Enter]  

Kontrol af den nye Master-kode  

[ON][ny PIN1][Enter]  

 

4.2 Ændring af brugerkode [PIN2] med hovedkode [PIN1]  

[ON] [Enter] [2] [Enter]  

[PIN1] [Enter]  

[ny PIN2] [Enter]  

[gentag ny PIN2] [Enter]  

Kontrol af den nye Brugerkode 

[ON][ny PIN2][Enter]  

 

4.3 Ændring af brugerkode [PIN2] uden hovedkode 

[ON] [Enter] [3] [Enter]  

Det anbefales kraftigt at ændre indstillingerne for låsen med 
åbningen af døren. !!!!! 
 
Servicefunktionerne vil være utilgængelige i tilfælde af lav strømforsyning, som er indikeret af signalerne. 

[R]5.  



 

[PIN2] [Enter]  

[ny PIN2] [Enter]  

[gentag ny PIN2] [Enter]  

Kontrol af den nye Brugerkode  

[ON][ny PIN2][Enter]  

 

4.4 Sletning af brugerkode 

[ON] [Enter] [0] [Enter]  

[PIN1] [Enter] 

 
 

5. Service  

5.1. Udskiftning af batteriet 
 
Batteriet er placeret på indersiden af døren. Afhængigt af pengeskabets model kan batteriet 
enten være inde i låsens batterirum (billede 5.1a) eller i en speciel udtræksbatteri (billede 5.1b). 
 
Den nøjagtige placering af batterirummet eller kassen kan variere afhængigt af modellen. 

 
 
Tag coveret til batterirummet på låsen ud (se billede 5.1a.) Eller træk kassen ud (se billede 
5.1b). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Image 5.1 a.                                                                   b.  



Installere et nyt batteri (9V, type 6LF22). 

Put coveret eller kassen tilbage til deres oprindelige placering. 

 
 

5.2 Åbning af låsen, når batteriet er udladet 

Tag et nyt batteri (9V, type 6LF22). 

Tag plastikcoveret af til nødåbning (5), se billede 5.2. 



 

 

 

 

 

Image 5.2 



Pres det nye batteri imod nødåbningen og sæt det i denne position (se billede 5.3). 
 
Lad ikke batteriet komme i kontakt med låsens metaldele for at forhindre eventuel 
afladning af batteriet.

 

 

 

 

 

Image 5.3 



Indtast den gyldige kode på tastaturet (1). 

Kobl nødbatteriet af, åbn døren og skift det udladet batteri. 
 

 

 


