
HÅBECO XS 1 & XS 2 
Grattis till ditt val av säker förvaring 

 
 

  
MANUAL 
Läs manualen noggrant innan du påbörjar ditt användande av 
skåpet. 
 
ATT ÖPPNA SKÅPET 
För att öppna skåpet första gången: tryck 1, 5, 9, och B. Medan 
du trycker knapparna lyser översta gulla lampan på panelen. 
Efter att du tryckt B kommer den gröna lampan lysa. Vrid nu 
handtagen och öppna dörren. 
 
ATT STÄNGA SKÅPET 
Stäng dörren och vrid tillbaka handtaget i stängt läge. Dörren 
är nu låst. 
 
ATT PROGRAMERA DET DIGITALA LÅSET 
1. Tryck in den röda knappen på dörrens insida. När du släpper 

upp knappen kommer 2 pip att höras och den gula lampan 
tänds. 

2. Tryck nu 3 till 8 siffror som du önskar ha som kod. Avsluta 
med att trycka in knappen B.  Kontrollera att du har slagit in 
den önskade koden genom att slå koden och avsluta med att 
trycka in knappen B. OBS! Se till att du har dörren öppen 
medan du kontrollerar att rätt kod är inlagd. Gul lampa 
kommer att lysa följt av den gröna lampan. Nu kan du vrida 
handtaget för att se att den valda koden är inlagd. 

3. Om proceduren fungerar utan problem så kan du nu stänga 
dörren och vrida tillbaka handtaget. Efter 5 sekunder 
kommer låskolven att låsa dörren. 

4. Efter att du slagit in din kod har du 5 sekunder på dig att 
öppna skåpet. 

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

ATT BYTA BATTERIER 
Öppna dörren, ta av batterikåpan på dörrens insida (Y) Använd 4 
st. 1,5V AA ALKALINE. Sätt tillbaka batterikåpan och se till 
att den sitter ordentligt på plats. Du måste nu slå in din personliga 
kod ige, enligt punkt 1 och 2. 
 
LÅG BATTERINIVÅ 
Om batterinivån blir låg kommer den röda lampan att varna 
genom att tändas. Om den röda lampan blinkar bör du byta 
batterier omgående 
 
ATT ÖPPNA MED NÖDÖPPNINGSNYCKELN 
För att undvika missöden så kan skåpet även öppnas med nyckel. 
Avlägsna den lilla kåpan med skylten CE på dörrens utsida. Där 
finns det nyckelhål som du använder för att öppna ditt skåp. Den 
nyckel som följde med skåpet när du köpte det kan användas här 
om du till exempel har glömt din kod eller om batterierna har 
tagit slut. Se till att inte förvara nyckeln i skåpet. 
 
OBS!! 
 
VID ÄNDRING AV KOD, HA ALLTID DÖRREN I 
ÖPPET LÄGE OCH TESTA ATT DIN VALDA KOD 
FUNGERAR INNAN DU STÄNGER DÖRREN OCH 
VRIDER TILLBAKA HANDTAGET. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


