
Translation from English to Danish 

RottnerUNLOCK  
 

!!ADVARSEL!! Læs venligst denne betjeningsvejledning et sikkert sted, inden du tilføjer en ny Bluetooth-lås eller 
laver ændringer. Vi påtager os intet ansvar for funktionsfejl forårsaget af forkert betjening eller brug af magt eller 
forkert håndtering eller for skader på ejendom eller økonomisk tab, der f.eks. kan tilskrives forkert låsning eller 
betjening af pengeskabet. 
 
 
!!VIGTIG!! 

To (2) individuelle nødåbningsnøgler leveres med dit pengeskab. Opbevar disse et sikkert sted (IKKE i pengeskabet), 
da der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan laves yderligere nøgler eller udskiftningsnøgler ud fra numre 
(fabrikation eller serienumre på tasterne). Hvis åbning med BlueTooth-lås ikke er mulig (batterierne er flade), og ingen 
af de to medfølgende nødåbningsnøgler er tilgængelige for dig, skal pengeskabet åbnes med magt. 
Vi anbefaler, at du kun bruger batterier af høj kvalitet (f.eks. VARTA Longlife Power) for at sikre, at din BlueTooth-lås 
fungerer. 
 
 

To (2) individuelle QR-koder til Bluetooth-lås er inkluderet i pakken. Opbevar dem på et sikkert sted. 
I “RottnerUNLOCK” appen er fabriksadgangskoden 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0. Efter installation af Bluetooth-lås anbefaler vi, 
at du straks ændrer den til en personlig 6-cifret adgangskode af sikkerhedsmæssige årsager (se 
betjeningsvejledningen “ÆNDRING AF ADGANGSKODE”). 
 
KOM I GANG / NØDÅBNING 

1. Fjern dækslet til nødåbningslåsen på dit pengeskab 
2. Indsæt en af de to medfølgende nødåbningsnøgler 
3. Drej nødåbningsnøglen til højre / med uret, så langt den kan drejes 
4. Drej / skub åbningshåndtaget hele vejen mod uret, og åbn døren. 
5. Drej nødåbningsnøglen til venstre til startpositionen, og fjern den 
6. Fjern dækslet til batterirummet på indersiden af døren 
7. Indsæt to (2) 1,5 volt “AA” batterier. Vær opmærksom på batteriernes korrekte polaritet for at undgå 
beskadigelse af den elektroniske lås 
8. Luk batterirummet 

 
INSTALLATION AF APPEN 

 

1. Download "RottnerUNLOCK" -APPEN fra Google Playstore (Android) eller APP Store (IOS) og 
installer den 

      2. Åbn "RottnerUNLOCK" -APPEN 
 
 

 

 
Tryk på knappen "+" for at tilføje en Bluetooth-lås. 



 
Vælg den passende Bluetooth-lås 
 

 
Tryk på „Scanning“ 
 
 

 
 
Scan QR-koden på dækslet til batterirummet 



 
Tildel et navn til det valgte Bluetooth - Navn (f. eksempel Pengeskab prøve) 
 
Indtast fabriksadgangskoden (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0). 
Bekræft fabriksadgangskoden (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0) !! ADVARSEL!! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du 
ændrer fabriksadgangskoden hurtigst muligt til en personlig 6-cifret adgangskode 
 
Vælg den ønskede åbningsmetode til BlueTooth-låsen under punktet "Sikkerhedsniveau". 

- Password:  BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at indtaste den tidligere tildelte 
adgangskode. 

- OneClick:  BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at trykke på „  „. 
- Fingeraftryk: BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ med fingeraftryk. 
- Nærhedslås:           BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at holde mobiltelefonen inden for en 

radius på højst 2 meter. 
 

 
Du kan nu tilføje en genvej til din Bluetooth-lås på startskærmen. 

Gem indstillingerne ved at trykke på  

 

ÆNDRE ADGANGSKODE 

Åbn "RottnerUNLOCK" -appen 



 
Vælg den lås, som adgangskoden skal ændres for 
 

 

Tryk på   
Tryk på "ÆNDRE ADGANGSKODEN" 



 
 
 

 
 Indtast den aktuelle gyldige adgangskode under “Gammel adgangskode” (0-0-0-0-0-0). 
 Indtast den nye 6-cifrede adgangskode, du har valgt til "Ny adgangskode" 
 Hent den nye adgangskode, du har valgt "Bekræft ny adgangskode" 
 Tryk nu på " ÆNDRE ADGANGSKODEN" for at bekræfte din nye adgangskode. 

 
"Adgangskoden ændret med succes" vises.  



 
 
 
YDERLIGERE ADGANGSRETTIGHEDER 

1) 1) Download "RottnerUNLOCK"-appen fra Google Playstore (Android) eller APP Store (IOS) og installer den. 
2) 2) Åbn "RottnerUNLOCK"-appen 

 

Tryk på knappen " + " for at tilføje en Bluetooth-lås. 

 
Vælg den passende Bluetooth-lås. 
 



 
Tryk på „Scanning“ 
 

 
Scan QR-koden på dækslet til batterirummet 
 



 
Indtast fabriksadgangskoden (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0). 
Bekræft fabriksadgangskoden (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0) 
 
Vælg den ønskede åbningsmetode til BlueTooth-låsen under punktet "Sikkerhedsniveau". 

- Password:  BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at indtaste den tidligere tildelte 
adgangskode. 

- OneClick:  BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at trykke på „  „. 
- Fingeraftryk: BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ med fingeraftryk. 
- Nærhedslås:           BlueTooth-låsen åbnes - „RottnerUNLOCK“ ved at holde mobiltelefonen inden for en 

radius på højst 2 meter. 
 

 
Du kan nu tilføje en genvej til din Bluetooth-lås på startskærmen. 

Gem indstillingerne ved at trykke på   
 
ÅBN PENGESKABET VED AT BRUGE APPEN 



EKSEMPEL: 
Åbn med "One click" 
Åbn med "RottnerUNLOCK"-appen 
 

 
Vælg den lås, du vil åbne 

 

Tryk på  



 
Lås åbnet - Drej / skub nu håndtaget til dit pengeskab hele vejen mod uret. 
 
SÅDAN ÅBNES PENGESKABET MED EN GENVEJ 

 
Tryk på genvejen for det rigtige pengeskab 



 
En forbindelse til den elektroniske lås oprettes og låses automatisk op. 
Drej / skub nu drejehåndtaget så langt som muligt for at åbne dit pengeskab. 
 
HVORDAN MAN LÅSER PENGESKABET 
Lås døren, og drej / skub håndtaget hele vejen mod uret. 
Sørg for, at dit pengeskab er korrekt låst. 
 
MEKANISK NØDÅBNING 
Hvis batterierne er flade, eller elektronisk åbning ikke er mulig, skal du gøre som følger: 

1. Fjern dækslet til nødåbningslåsen til dit pengeskab  
2. Indsæt en af de to nødåbningsnøgler, der følger med dit pengeskab  
3. Drej nødåbningsnøglen med uret, så langt det kan drejes  
4. Drej / skub åbningshåndtaget hele vejen mod uret, og åbn døren. 
5. Drej nødåbningsnøglen tilbage til startpositionen, og fjern den  

 
BATTERIÆNDRING 

1. Åbn batterirummet på indersiden af døren. 
2. Fjern de indsatte batterier. 
3. Installer to [2] nye 1,5 volt AA-batterier af høj kvalitet.  
4. Sørg for, at batteriernes polaritet er korrekt for at undgå beskadigelse af elektronikken 

 
BEMÆRK: 

Brug af ikke-alkaline batterier anbefales IKKE. 


