
8. Åbning i nødstilfælde
Den medfølgende nøgle skal bruges ved modtagelse af pengeskabet, hvis der er en 
fejl i det elektroniske kredsløb, eller hvis du har glemt koden.

A. Fjern dækslet til reservelåsen på lågens front.
B. Isæt nøglen og drej den mod urets retning. Drej samtidig knoppen med urets ret-

ning og åbn lågen.

OBS! Opbevar aldrig nøglerne i værdiskabet.
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A. Reset-knap
B. Batteriboks
C. Knop

D. Dæksel/reservelås
E. Fingeraftrykslæser
F. Start og bekræft-knap
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1. Første gang du åbner værdiboksen
For at åbne værdiboksen første gang, skal dækslet til reservelåsen på lågens front 
fjernes. Isæt nøglen og drej den mod urets retning. Drej samtidig knoppen med urets 
retning og åbn lågen.

2. Isætning af batterier
Værdiboksen bruger 4 x AA batterier. 
Åbn værdiboksen og fjern batteridækslet. Isæt 4 x AA batterier i batteriboksen på lå-
gens bagside.
Husk at isætte batterierne med korrekte poler (+/-) og luk dækslet igen.

3. Signal ved lavt batteriniveau
Hvis den røde lampe lyser, 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 boksen.

5. Registrering af fingeraftryk
A. Åbn værdiboksen og tryk på den røde reset-knap. Der lyder et kort bip-signal.
B. Sæt din finger på fingeraftrykslæseren hvor lampen lyser rød. Du vil høre 2 bip-sig-

naler.
C. Efter ca. 1 sekund vil du høre et langt bip-signal efterfulgt af et kort bip-signal – det 

betyder, at registreringen af fingeraftrykket er godkendt. Tre korte ”bip-bip-bip” be-
tyder, at aflæsningen af fingeraftrykket ikke godkendt og du skal prøve igen.

 
Gentag punkterne A, B og C for at registrere flere fingeraftryk.  
Det er muligt at lagre op til 20 fingeraftryk.

6. Programmering af kode
A. Tryk på knappen ”1” og hold den nede i ca. 5 sekunder til den grønne lampe lyser.
B. Indtast den oprindelige kode og tryk på bekræft-knappen. Indtast den nye kode 

(4-8 cifre) efter bip-signalet og tryk på bekræft-knappen til der lyder to korte bip. 
Indtast koden igen og tryk på bekræft-knappen – koden er godkendt når der lyder 
et bip.

OBS! Den fabriksindstillede kode er 1234.

7. Åbning af værdiboksen
Åbning med fingeraftryk
A. Tryk på start-knappen så lampen 

lyser rødt ved fingeraftrykslæseren. 
Sæt fingeren på aflæseren indtil der 
lyder et bip-signal og den grønne 
lampe lyser. 

B. Drej knoppen med urets retning og 
åbn lågen.

Åbning med kode
A. Indtast koden og tryk på be-

kræft-knappen. Der lyder et bip og 
den grønne lampe lyser.

B. Drej knoppen med urets retning og 
åbn lågen.
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9. Nulstilling 
Åbn værdiboksen og tryk på den røde reset-knap i ca. 5 sekunder. Den grønne lampe 
blinker. Slip reset-knappen når den grønne lampe holder op med at blinke. Når du hø-
rer et langt ”tik” er alle gemte fingeraftryk slettet og værdiboksen er nulstillet.

10. Montering af værdiboksen
For at reducere risikoen for tyveri af værdiboksen anbefaler vi, at den monteres til gul-
vet eller en stabil væg. Der er både huller i bunden og på bagsiden af værdiboksen så 
du nemt kan montere den med de medfølgende skruer.

OBS! Brug ekspansionsboltene hvis værdiboksen skal monteres på en vægflade af 
beton. Brug spændingsskruerne når den skal monteres på en vægflade af træ.


