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Viktiga anvisningar 

• För din egen säkerhet bör du ändra användar- och masterkoderna, så att 
ingen obehörig kan öppna ditt kassaskåp med hjälp av 
fabriksinställningarna. 

• Pröva alltid nya koder först med öppen dörr. 

• Koder och nycklar ska alltid förvaras på en säker plats utanför 
kassaskåpet. 

• Vi rekommenderar att du av säkerhetsskäl använder 6-siffriga koder (1 
miljon olika möjligheter). 

• Använd inga personliga data som födelsedagar, telefonnummer etc. 

• En felaktig inmatning kan raderas stegvis med hjälp av *-knappen. 

• Byt ut de 4 batterierna när Lo-BATTE syns i displayen. 

• Om batterierna som finns inuti kassaskåpet skulle vara tomma, kan 
dörren bara öppnas med nyckeln. 

 
Idrifttagning 
Tryck med ett litet stift underifrån till höger i öppningen, för att ta bort 
täckplattan bredvid knappsatsen. Stick in reservnyckeln och vrid om så långt 
det går.  Det går att öppna dörren när du vrider på vredet.  
Tips:  Använd bara reservnyckeln i nödfall.  
               Den är inte lämplig för kontinuerlig användning! 
Lägg i batterierna av typ LR 6 i batterifacket på insidan av dörren. Nu hörs 
flera toner och därefter en "melodi“ och All Ready visas i displayen.  
Därefter växlar systemet till normal tidsangivelse. 
 
Så här öppnar du kassaskåpet 
Knappa in #1234# (användarkod) eller #123456# (masterkod).  När du har 
knappat in rätt kod syns OPEN i displayen. Vrid om vredet inom 6 sekunder 
för att öppna dörren.  Därefter stängs låskolven igen. 
Tips: Vid felaktig kod syns ERROR i displayen.  
 
 
 
 

 
 
Så här stänger du kassaskåpet 
Stäng dörren och vrid tillbaka vredet. 
 
Programmering av användar- och masterkoder 
Mata in de aktuella användar- och masterkoderna (fabriksinställning #1234# 
eller #123456#). 
Tryck på *-knappen, mata in din 1- till 6-siffriga nya kod och tryck på #-
knappen.  Om inmatningen är korrekt hörs en melodi. 
Tips: Om koden inte längre känns igen, tryck på knappen på baksidan av 
dörren för att åter ta fram fabriksinställningarna. Koder, datum och 
klockslag måste nu programmeras om igen. 
 
Så här ställer du in datum och klockslag 
Datum visas i formatet år/månad/dag, klockslag i timmar/minuter och 
veckodagar som siffror, 1=måndag, 2=tisdag . . . 7=söndag. 
För att ändra inställning, tryck på *-knappen. Med knapparna  
0 och 8 ställer du in de riktiga siffrorna. Du har alltid ca. 6 sekunder 
på dig, därefter avbryts inmatningen.  
Tryck på #-knappen när du har valt det önskade talet. Tryck en gång till på 
#-knappen för att hoppa till nästa fält.  
 
Monteringsanvisning 
Kassaskåpet blir inte inbrottssäkert resp. brandsäkert förrän det har skruvats 
fast i en massiv byggnadsdel.  
Använd de förankringspunkter som finns angivna för att åstadkomma en 
stationär installation.  
 
Teknisk data 
Strömförsörjning: 4 batterier typ LR 6 /AA / 1,5 V (Alkaline) 
Arbetsområde: 20% ~ 90% relativ luftfuktighet   

- inte kondenserande 


