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SÄNDA 0895
I fastigheten finns ett passersystem från Aptus installerat. Vissa av
dörrarna i anläggningen kan låsas upp på bekvämt avstånd med
radionyckel Sända 0895. Sända 0895 är avsedd att sitta tillsam-
mans med andra nycklar på en nyckelring.

Öppna knapp 1
Tryck på knappen för att låsa upp en av de fjärrmanövrerade dörrar
du har behörighet till. 
Öppna knapp 2
Sända 0895 är utrustad med två knappar. Det kan förhålla sig så att
du genom att trycka på knapp två kan aktivera andra funktioner än
du gör med knapp ett, t.ex. låsa upp en annan dörr.
Lysdiod
Lysdioden blinkar rött när Sända 0895 sänder en öppningkod till
passersystemet.
Nyckelring
Fäst Sända 0895 på din nyckelring.

TEKNISKA UPPGIFTER
Läsavstånd
Dey maximala avståndet från Sända 0895 till dörr som skall låsas
upp är 60 meter. Avståndet blir i praktiken kortare beroende på var
läsaren placerats.
Batterilivslängd
Vid normal användning behöver batterierna bytas tidigast efter 2 år.
Batterityp
Sända 0895 är försedd med 2 st. Litium knappcellsbatterier av
typen CR2016 3V.
Batteribyte
Om du inte längre kan låsa upp dörren eller kanske måste vara när-
mare dörren för att låsa upp så är det antagligen dags att byta batte-

rier. Skruva bort stjärnskruven på baksidan, dela bakstycke och fram-
stycke genom att pressa pressa in en tumnagel i skåran vid nedre
högra hörnet och låt den glida upp på långsidan. Byt batterierna och
montera ihop enheten igen. Var noga med att bakstycke och fram-
stycke blir ordentligt ihoppressade innan skruven dras fast.
Återvinning av batterier 
Då produkten är märkt med en överkorsad soptunna kan batterierna
ej läggas i hushållssoporna. De skall istället sorteras ut och lämnas
till något av de insamlingssystem som finns, t.ex. elkretsen.
Genom att lämna in batterierna bidrar du till återvinning.
Hantering och skötsel
Sända 0895 skall tåla ungefär samma hantering som övriga nycklar
på din nyckelknippa. Undvik dock att utsätta nyckeln för mekanisk
åverkan eller nedsänkning i vatten. Den tål t.ex. att bli tappad i gol-
vet och även en regnskur.

LÄSARE
För att din Sända 0895 skall fungera så måste dörren vara försedd
med en läsare av typen Öppna 1805. 

Det är dock inte säkert att läsaren är installerad så att den är synlig.
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