ANVÄNDARMANUAL
VÄRDESKÅP
HN7090 (MODELL S-23ET)
23X27X17 CM

 SÅ HÄR ÖPPNAR DU VÄRDESKÅPET – MED HJÄLP AV NYCKEL
Sätt nyckeln i låset och vrid moturs, vrid sedan knappen/handtaget medurs. Då kan du öppna dörren.

 SÅ HÄR SÄTTER DU I BATTERIER
Öppna värdeskåpets dörr och hitta batterikammaren på dörrens baksida. Sätt i batterier och
kontrollera att batterierna är korrekt insatta och att de fungerar, innan du stänger värdeskåpets dörr
igen.

 SÅ HÄR LÅSER DU DÖRREN
Stäng dörren och vrid handtaget moturs för att låsa värdeskåpet.

 SÅ HÄR STÄLLER DU IN DEN VANLIGA KODEN TILL VÄRDESKÅPET
Öppna värdeskåpet med hjälp av nyckeln. Hitta den röda knappen på insidan av dörren och tryck på
den en gång. Det gula ljuset tänds nu för att indikera att koden kan ändras. Knappa in en 3-8 siffrig
kod av eget val och tryck ”#” för att godkänna koden. Om koden accepteras kommer du att höra två
pip. Den gula lampan slocknar, för att indikera att koden har accepterats. Testa den nya koden
medan dörren till värdeskåpet fortfarande är öppen för att dubbelkolla att den nya koden fungerar.
Stäng inte dörren förrän du är säker på att koden fungerar.
Om den gula lampan börjar blinka och tre pip hörs betyder det att koden har avvisats och att du ska
börja om från början och försöka med en ny kod.

 SÅ HÄR STÄLLER DU IN NÖDKODEN TILL VÄRDESKÅPET
Öppna dörren till värdeskåpet med hjälp av nyckel eller den vanliga koden, som är inställd som
beskrivet ovan. Tryck sedan på ”0” två gånger, hitta den röda knappen på insidan av värdeskåpets
dörr och tryck på den en gång. Då hörs tre pip och den gula lampan tänds. Knappa in en kod efter
eget val på 3 till 8 tecken, tryck sedan på ”#” för att godkänna och två pip kommer att höras
samtidigt som den gula lampan släcks – detta för att indikera att koden har accepterats.

 SÅ HÄR ÄNDRAR DU NÖDKODEN TILL VÄRDESKÅPET
Ta ut batterierna ur batterikammaren. Låt sedan värdeskåpet stå utan batterier i 24 timmar. På så vis
kommer både den vanliga koden och nödkoden automatiskt att raderas. Ominstallera sedan båda
koder.

 SÅ HÄR ÖPPNAR DU SKÅPET – MED HJÄLP AV NYCKEL
Sätt i nyckeln i låset och vrid nyckeln moturs för att låsa upp värdeskåpet. Vrid nu
knappen/handtaget medurs och öppna dörren.

 SÅ HÄR BYTER DU BATTERIERNA
Om en röd lampa tänds är det tid att byta värdeskåpets batterier. Öppna dörren till värdeskåpet och
hitta batterikammaren på insidan av dörren. Dubbelkolla alltid att batterierna är korrekt installerade
innan du stänger värdeskåpets dörr igen.



   KOM IHÅG: Förvara aldrig nyckeln i värdeskåpet!   
Det rekommenderas att fästa värdeskåpet i t.ex. en stabil vägg – endast på detta
sätt kan skåpet betraktas som helt säkert vid olyckor.

Med reservationer för eventuella tryckfel. Vid service av värdeskåpet, kontakta Harald Nyborg AB:s serviceavdelning på tlfn. 63 95 95 08. Se mer på

www.harald-nyborg.se. Användarmanualen uppdaterad mars 2013.

