
Brugsanvisning - Brandsikker værdiboks
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1. Første gang du åbner værdiboksen
Du har to valgmuligheder, når du skal åbne værdiboksen første gang: 

Metode 1:
A. Værdiboksen leveres med en ekstern batteriboks. Indsæt batterierne i boksen og 

tilslut den i stikket i bunden af kontrolpanelet.
B. Tryk på ”#” for at aktivere den elektroniske lås.
C. Indtast koden ”1234” (fabriksindstilling) og tryk på ”#”.
D. Drej hovednøglen med urets retning. Boksen er nu åben.

Metode 2:
A. Indsæt stikket fra den eksterne batteriboks i hullet til frigørelse af dæksel i bunden 

af kontrolpanelet for at åbne dækslet til reservelåsen. Fjern dækslet og brug reser-
velåsen.

B. Isæt nøglen til reservelåsen og drej den mod urets retning. Drej herefter hovednøg-
len med urets retning. Boksen er nu åben.

OBS! Gem reservenøglen et sikkert sted. Hvis der opstår en fejl i det elektroniske 
kredsløb eller du glemmer koden, kan boksen åbnes med Metode 2. Hvis boksen løber 
tør for batteri, kan du både bruge Metode 1+2, så længe du kender koden.

2. Isætning af batterier
Værdiboksen bruger 4 x AA batterier. 
Åbn værdiboksen og fjern batteridækslet. Isæt 4 x AA batterier i batterirummet på 
lågens bagside. Når batterierne er isat vil displayet vise ”ALL READ” og systemet akti-
veres. Herefter vil boksen være i standbytilstand mens displayet viser år, måned, dato 
og dag.

Husk at isætte batterierne med korrekte poler (+/-) og luk dækslet igen.

3. Signal ved lavt batteriniveau
Hvis displayet viser ”LO-BATTE”, er batteriniveauet lavt, og batterierne bør udskiftes.

4. Udskiftning af batterier
Værdiboksen bruger 4 x AA batterier. 
Åbn værdiboksen og fjern batteridækslet. Udskift batterierne i rummet.

5. Programmering af brugerkode
A. Tryk  på ”#” - displayet lyser op og viser ”......”. 
B. Indtast den aktuelle kode (den fabriksindstillede kode er ”1234”) og bekræft med 

”#”. Boksen summer, displayet viser ”OPEN” og lyset i displayet skifter til blå.
C. Tryk på ”*” inden 7 sekunder og displayet viser ”......”. Indtast nu din kode på tasta-

turet. Koden skal være mellem 4-8 cifre. Bekræft koden ved at trykke på knappen 
”#”. Displayet viser ”INTO”, hvilket betyder, at den nye kode er godkendt.

6. Programmering af masterkode
A. Tryk  på ”#” - displayet lyser op og viser ”......”. 
B. Indtast masterkode (den fabriksindstillede masterkode er ”86729888”) og bekræft 

med ”#”. Boksen summer, displayet viser ”OPEN” og lyset i displayet skifter til blå.
C. Tryk på ”*” inden 7 sekunder og displayet viser ”......”. Indtast nu din kode på tasta-

turet. Koden skal være mellem 4-8 cifre. Bekræft koden ved at trykke på knappen 
”#”. Displayet viser ”INTO”, hvilket betyder, at den nye kode er godkendt.

OBS! Tryk på reset-knappen på bagsiden af lågen. Displayet viser ”CLEAR”, hvilket 
nulstiller brugerkode (”1234”) og masterkode (”86729888”).

7. Åbning/låsning af værdiboksen
A. Tryk på ”#” - displayet lyser op.
B. Indtast din kode (4-8 cifre) inden 7 sekunder og tryk på ”#” for at bekræfte.
C. Drej hovednøglen med urets retning og åbn lågen inden 10 sekunder.
D. Isæt hovednøglen og drej den mod urets retning for at låse værdiboksen.

OBS! Du kan trykke på ”*” for at slettet et forkert indtastet ciffer. 

A. Reset-knap
B. Rum til batterier
C. Hovednøgle

D. Display
E. Slet-knap
F. Dæksel/reservelås

G. Start og bekræft-knap
H. Stik til batteriboks
I. Hul til frigørelse af 

dæksel



8. Indstilling af dato og tid
Den oprindelige dato og tid er 00-01-01 (år-måned-dato), 00.00 (time-minut) og MON 
(uge).
A. Tryk på ”*” mens boksen er i standbytilstand. Displayet viser først datoen ”00-01-

01” og skifter efter 3 sekunder til ”SLEEP”.
B. Når dato og tid vises på displayet, skal du trykke på ”#” én gang for at skifte mellem 

år, måned og dato eller time, minut eller uge.
C. Når du trykker på ”8”, stiger cifferet med en - Når du trykker på ”0”, falder cifferet 

med en.

9. Rapportering af døråbning
A. Tryk på ”0” mens døren er åben og efter displayet har vist ”OPEN”.
B. Displayet viser hvornår værdiboksen sidst har været åbnet (år, måned, dato, time, 

minut, uge og koden den er åbnet med).

OBS! ”PASS 1” betyder at værdiboksen blev åbnet med masterkoden. ”PASS 2” bety-
der at værdiboksen blev åbnet med brugerkode.

10. Skjul koden mens du åbner værdiboksen
Hvis du ønsker at skjule koden, mens du åbner værdiboksen, skal du gøre følgende:
A. Tryk på ”#” - displayet lyser.
B. Tryk på ”*” inden du taster koden - så vises koden ikke på displayet.

11. Alarm
Hvis koden tastes forkert 3 gange, vil der lyde et advarselssignal i ca. 60 sekunder.
Tryk på ”0” så displayet viser ”BELL ON”, hvilket betyder, at alarmen aktiveres. 

Alarmen aktiveres hvis værdiboksen rystes, slåes/sparkes til eller flyttes. Alarmen vil 
lyde i ca. 60 sekunder.


