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S a f e b o x - E L  1 1 0 - 1 2 0 ,  L a p t o p - s a f e  E  

 Manual Protector Guard M8OE 
 

• Läs manualen noga innan Du använder skåpet. 
• OBS!! Förvara inte nödöppningsnycklarna i skåpet.OBS!! Förvara inte nödöppningsnycklarna i skåpet.OBS!! Förvara inte nödöppningsnycklarna i skåpet.OBS!! Förvara inte nödöppningsnycklarna i skåpet.    

  
FÖR ATT ÖPPNA SKÅPET 
För att öppna skåpet första gången tryck leveranskoden 1, 5, 9, och B.        
För varje knapptryckning lyser en gul(I) lysdiod på knappsatsen.    
Efter att knappen B har tryckts in lyser en grön(II) lysdiod. Vrid nu vredet(IV) åt höger och skåpet är öppet. 
 
OBS!!  Om grön lampa lyser och du inte kan vrida vredet till höger för att öppna dörren, vrid vredet till 

vänster innan Ni knappar in koden. 

 
FÖR ATT LÅSA SKÅPET 
Stäng dörren och vrid vredet åt vänster, skåpet är nu låst. Kontrollera med att vrida vredet åt höger. 
 

FÖR ATT BYTA KOD 

1. Tryck in röd programeringsknapp(V) på dörrens baksida och släpp, två pip hörs och gul lampa tänds. 
2. Medan den gula(I) lampan lyser slå in din nya kod (min 3 siffror, max 8 siffror) tryck därefter "B". 
3. Kontrollera några gånger att rätt kod är programmerad med öppen dörr genom och att slå din kod och avsluta med 

"B" lampan lyser grönt(II), vrid nu vredet(IV) åt höger och dörren är öppet. 
4. Om kodlåset fungerade utan problem kan Du stänga dörren och låsa med att vrida vredet åt vänster. 
5. För att öppna skåpet igen följ instruktionen efter punkt 3. 
6. Efter att rätt kod och "B" har knappats in har du 5 sekunder på dig att vrida vredet åt höger innan kodlåset låser igen. 

Tryck in koden igen. 
 

FÖR ATT BYTA BATTERIER 
Byt ut 4 st 1,5V AA batterier genom att öppna batteriluckan(VII) i mitten av knappsatspanelen. 
 

BATTERIVARNING 
Om batterierna börjar bli svaga kommer en röd(III) lysdiod att lysa på knappsatsen, om den röda lysdioden börjar blinka måste 
du omedelbart byta batterier. Om batterierna inte har bytts ut och skåpet inte går att öppna måste nödöppningsnyckeln 
användas. 
 

ÖPPNA SKÅPET MED NÖDÖPPNINGSNYCKEL 
Ta bort batteriluckan(VII) i mitten av knappsatspanelen, flytta på batterihållaren, bakom batterihållaren finns ett nyckellås, sätt i 
nödöppningsnyckeln som följde med skåpet och vrid medsols till stopp. Öppna dörren med vredet. När dörren är öppen, vrid 
tillbaka, ta ut nyckeln, sätt tillbaka batterihållaren och stäng batteriluckan.  
Gå vidare till "För att byta kod". 
 

KNAPPSATSPANEL PÅ DÖRRENS FRAMSIDA  DÖRRENS BAKSIDA  
 

 
 
 


