
Instruktion sedelbox 

Produkten 

Höjd x Bredd x Djup: 300 x 120 x 250 

Vikt: 9 kg 

Batterier: 8 st 1.5V AA Alkaline  

Detta medföljer: 

Instruktion användare 
Förankringsbultar 
Garantihandling 
 
Viktigt! 
 Säkerställ att boxen är ordentligt fastsatt så att den inte lossnar och skadar någon 
 Använd endast dammtrasa för att rengöra knappsatsen, ej vätska 
 Öppna inte luckans innerplåt eller försök reparera själv 

 
Öppna boxen utan tidsfördröjning 

 Tryck användarkod 4 siffror eller superviserkod 6 siffror och sedan “#”  
 Fabrikskod användare är  “1111” & fabrikskod superviser är “123456” 
 LED lampan kommer att blinka 2 gånger och en signal kommer att höras 
 För att öppna sedelboxen, vrid vredet medurs och öppna luckan     

Tryck Indikation Kommentar 
Rätt användar- eller 

supervisorkod 
Signal och LED blinkar 

två gånger Rätt kod, luckan kan öppnas 

Fel användar- eller 
supervisorkod 

Felsignal, LED blinkar 
ej Fel kod, försök igen med rätt kod. 

    

Öppna boxen med tidsfördröjning 

 Om tidsfördröjning är programmerad kan inte boxen öppnas direkt 
 För att öppna sedelboxen tryck “#”. Tiden börjar räkna ner 
 Efter programmerad tidsfördröjning ljuder 5 pipsignaler 
 Tryck användarkod 4 siffror eller superviserkod 6 siffror och sedan “#”  
 LED lampan kommer att blinka 2 gånger och en signal kommer att höras 
 För att öppna sedelboxen, vrid vredet medurs och öppna luckan     

 



  

Tryck Indikation Kommentar 

# Pipsignal och LED 
blinkar två gånger Tidsfördröjningen börjar räkna ner 

- Pipsignal och LED 
blinkar två gånger Sedelboxen kan öppnas med kod 

Rätt användar- eller 
supervisorkod 

Signal och LED blinkar 
två gånger Rätt kod, luckan kan öppnas 

Fel användar- eller 
supervisorkod 

Felsignal, LED blinkar 
ej Fel kod, försök igen med rätt kod 

 

 Stänga och låsa 

För att stäcka och låsa sedelboxen, stäng luckan ich vrid vredet moturs 

Ändra användarkoden 

 Öppna sedelboxen med nuvarande kod 
 Tryck nya koden med luckan öppen och avsluta med “#”  
 Koden är ändrad 

Ändra superviserkoden 

 Öppna boxen med nuvarande kod 
 Tryck “*” tre gånger, tryck nuvarande supervisorkod och avsluta med “#”    
 Tryck “*” och ny 6-siffrig supervisorkod, avsluta med  “#”    

Tryck Indikation Kommentar 
*** gamla supervisorkoden #  

* ny supervisorkod # 
(example: ***123456#*654321#) 

Pipsignal och 
LED blinkar två 

gånger 
Supervisorkoden är ändrad 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programmera tidsfördröjning 

i. Tryck “*” och sedan siffran för tidsfördröjningens längd, avsluta med “#” 
Exempel:  *X# 
X: Siffran för tidsfördröjningens längd 

ii.  Se nedan för den siffra som du vill programmera 
 

Siffra Time delay 
0 Ingen tidsfördröjning 
1 30 sekunder 
2 60 sekunder (1 minut) 
3 90 sekunder 
4 120 sekunder (2 minuter) 
5 150 sekunder 
6 180 sekunder (3 minuter) 
7 210 sekunder 
8 240 seconds (4 minuter) 
9 270 sekunder 

 

Tryck Indikation Kommentar 

* 5 # Pipsignal och LED 
blinkar två gånger Tidsfördröjning 2.5 minuter 

 

 

Byta batterier 

 När batterierna börjar bli dåliga hörs återkommande pipsignaler från låset 
 Öppna knappsatsen genom att skruva upp skruven 
 Ta bort dom åtta batterierna 
 Sätt I åtta st nya 1.5V AA Alkaline batterier 
 Skruva fast knappsatsen igen 
 Lämna gamla batterierna till återvinning 

 
 


