
Safebox-EL, 110 & 120 
Tack för att du har valt en säkerhetsprodukt från Nordsec! Du har tagit ett viktigt första steg 

i att säkra dina värdesaker. Ta lite tid att läsa igenom denna instruktion för att bli bekant 
med din nya säkerhetsprodukt. 

1. Låsbultar 
2. Reset-knapp 
3. Batterifack 
4. Vred (handtag) 
5. Nödöppningslås 
6. Grön lysdiod 
7. Röd lysdiod 
8. Gul lysdiod 
9. Bekräftelse-knapp (#) 

 

Att öppna skåpet för första gången 

När du öppnar skåpet för första gången, öppna det med nödöppningsnycklarna. Ta bort plastbiten 
mellan vredet och knapparna (5), sätt in nycklarna och vrid. Vrid sedan vredet (4) och skåpet är 
öppet. Förvara nödöppningsnycklarna på ett säkert ställe.  Förvara EJ nycklarna inuti skåpet. 

 

 

 

Att sätta i batterierna 

Öppna dörren, sätt in de fyra medföljande AA-batterierna i batteriluckan på dörrens insida. Under 
normalanvändning, ifall både röd och grön belysning är på samtidigt – betyder det att batteristyrkan 
är låg och batterierna behöver bytas ut. Byt ut batterierna omgående. 

 Om skåpet varit utan batterier i mer än 30 minuter bör ni ställa om koden. 

Att ställa in användarkoden 

• Med dörren öppen – tryck på reset-knappen (2), börja slå in den nya koden när den gula 
lysdioden lyser (8) 

• Slå in den nya koden (3-8 siffror) och tryck ”A” (C / #) eller ”B” (E / *) knappen för att 
bekräfta koden. Den bekräftas med 2 pip, koden är bytt. 

• Om den gula lysdioden blinkar tre gånger, betyder det att koden är felinslagen och du får 
försöka igen. 

Att ställa in masterkoden 

• Öppna skåpet, tryck ”0” två gånger på knappsatsen och tryck sedan på reset-knappen (2), 
börja slå in koden när den gula lysdioden går igång.  

• Slå in den nya masterkoden (3-8 siffror) tryck ”A” (C / #) eller ”B” (E / *) knappen för att 
bekräfta koden. Den bekräftas med 2 pip och gula lysdioden blinkar 2 gånger, koden är bytt. 



• Om den gula lysdioden blinkar tre gånger, betyder det att koden är felinslagen och du får 
försöka igen. 

Att öppna dörren 

• Slå in din personliga kod, varje knapptryck piper och gula lysdioden blinkar till. 
• Tryck ”A” (C / #) eller ”B” (E / *), den gröna lysdioden (6) lyser 
• Vrid vredet (4) medurs och öppna inom 5 sekunder efter bekräftad kod. 

 

 

 

Stänga och låsa dörren 

• Stäng dörren och vrid vredet (4) moturs, skåpet är låst. 

 

Automatiskt lås 

• 3 felinslagna koder aktiverar varningspipen i 20 sekunder. 
 

 Knappsatsen är ej aktiv under tiden skåpet piper. Du kan bara stoppa pipen genom att öppna 
skåpet med nödöppningnycklarna och ta ut batterierna. 

 

Vi rekommenderar att skåpet bultas fast för extra säkerhet.

 


