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Keyless lock features
• Keyless lock. 2 Master keycards included.
• Possibility to use an extra card supporting
NFC/RFID
• Warning signal when the batteries run low.

• If you hold other cards against the reading area,
you will hear three short signals.
• Only one extra card can be used at the time.
• You can always open the lock with your Master
keycard, without removing extra card access.

Instructions for use
• Install the lock and lock-plate according to the
assembly instructions for your product.
• Check so that the 2 Master keycards can operate
the lock after inserting the batteries.
• We recommend that you put one of the Master
keycards in a safe place as an spare key.

Good to know
• The Master keycard can lock and unlock the unit
at any time.
• The unit will sound if wrong card is used.
• If you loose your extra card you can reset lock by
removing batteries.
• If the batteries run low a warning signal will sound
from time to time.
• If they are not replaced in time the lock will
automatically open and stay open. Batteries will
last for approx. 17 months when using 3 AAA
900mAh batteries and open/close the lock 3 times
per day.
• Storage temperature: -20°C to 50°C.
• Operating temperature: 5°C to 45°C.

Note - there are no spare cards at IKEA.
Using Other Cards
• Extra card (for ex. library card, membership card
and public transport card) supporting NFC/RFID
might be possible to use as a key.
• The door/drawer should be open when
introducing an extra card, unlock with your Master
keycard and introduce the extra key by holding it
against the reading area.

Save these instructions for future use.
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Reset:
Remove batteries.
WARNING
This product may only be supplied by the following
AAA/HR03 type batteries: LADDA 900 (1.2V, 900mAh,
Ni-MH), LADDA 500 (1.2V, 500mAh, Ni-MH), Alkaline
or Carbon-Zink batteries.
Do not mix batteries of different capacities, types or
date stamps.
Product servicing
Do not attempt to repair this product yourself.
Technical data:
Type: E1778 ROTHULT
Input: 3 x AAA/HR03 size batteries
Indoor use only
Operating frequency: 13.56 MHz
Output power: Max 50.9 dBμV at 3m

Manufacturer: IKEA of Sweden AB
Address:
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that
the item should be disposed of separately from
household waste. The item should be handed in for
recycling in accordance with local environmental
regulations for waste disposal. By separating a
marked item from household waste, you will help
reduce the volume of waste sent to incinerators or
land-fill and minimize any potential negative impact
on human health and the environment. For more
information, please contact your IKEA store.

6
מאפיינים  -מנעול ללא מפתח
•מנעול ללא מפתח .כלול  2כרטיסי מפתח.
•אפשרות לשימוש בכרטיס נוסף התומך בטכנולוגיית
NFC/RFID
•התרעת מתח הסוללות נמוך.
הוראות שימוש
•התקינו את המנעול ואת לוחית המנעול בהתאם להוראות
ההרכבה.
•בדקו ששני כרטיסי מפתחות המאסטר יכולים להפעיל את
המנעול לאחר הכנסת הסוללות.
•מומלץ לשמור את אחד מכרטיסי המאסטר במקום בטוח
כמפתח חליפי.
שימו לב – אין להשיג כרטיסים חליפיים באיקאה.
שימוש בכרטיסים אחרים
•יתכן שניתן יהיה להשתמש בכרטיס נוסף (למשל ,כרטיס
ספרייה ,כרטיס מועדון וכרטיס לתחבורה ציבורית) התומך
ב NFC/RFID-בתור מפתח.
•הדלת/מגירה צריכות להיות פתוחות כשאתם מגדירים
כרטיס נוסף .פתחו בעזרת כרטיס מפתח המאסטר שלכם
והוסיפו את המפתח הנוסף על ידי הצבתו על אזור הקריאה.

עברית
•אם אתם מחזיקים כרטיסים אחרים על אזור הקריאה,
תשמעו שלושה אותות קצרים.
•ניתן להשתמש רק בכרטיס אחד נוסף בכל פעם.
•תמיד תוכלו לפתוח את המנעול עם כרטיס מפתח המאסטר
שלכם ,ללא הסרת הגישה לכרטיס נוסף.
טוב לדעת
•כרטיס מפתח המאסטר יכול לנעול ולפתוח את היחידה
בכל זמן.
•היחידה תשמיע צליל אם נעשה שימוש בכרטיס הלא נכון.
•אם תאבדו את הכרטיס הנוסף שלכם תוכלו לאפס את
המנעול על ידי הסרת הסוללות.
•אם הסוללות חלשות יישמע צליל אזהרה מעת לעת.
•אם הן לא מוחלפות בזמן ,המנעול ייפתח באופן אוטומטי
ויישאר פתוח .הסוללות יחזיקו ל 17-חודשים לערך בשימוש
ב 3-סוללות  ,AAA 900mAhעם פתיחה וסגירה  3פעמים
ביום.
•טמפרטורת אחסון C° -20 :עד .C° 50
•טמפרטורת הפעלה C° 5 :עד .C° 45
שמרו את הוראות ההפעלה לשימוש עתידי.
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איפוס:
להסיר סוללות.
אזהרה
במוצר זה יש לעשות שימוש רק בסוללות  AAA/HR03מהסוג
הבאLADDA 900 (1.2V, 900mAh, Ni-MH), LADDA 500 :
 ,)(1.2V, 500mAh, Ni-MHסוללות אלקליין או סוללות אבץ
פחם.
אין לערבב סוללות עם קיבולות ,סוגים או תאריכי תפוגה שונים.
שירות מוצרים
אין לנסות לתקן מוצר זה בעצמכם.
מפרט טכני:
סוגE1778 ROTHULT :
קלט 3 :סוללות מסוג AAA/HR03
שימוש בחלל סגור בלבד
תדר פעולהMHz 13.56 :
הספק פלט :עד  dbμv 50.9ל 3-מטרים

יצרןIKEA of Sweden AB :
כתובת:
Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

סימן המיחזור מראה שיש להשליך את המוצר בנפרד
מהפסולת הביתית .יש להעביר אותו למיחזור בהתאם לחוקים
המקומיים .כשאתם ממיינים פסולת ,אתם עוזרים להפחית את
כמות האשפה המצטברת ולהקטין את ההשפעות המזיקות
על האדם והסביבה .לקבלת מידע נוסף ,פנו לחנות איקאה.
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