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 Brugervejledning 
 

Sådan åbner du værdiskabet – ved brug af nøgle 

Sæt nøglen i låsen og drej imod urets retning, drej så knappen/håndtaget med urets retning. Hermed kan 

du åbne døren. 

 

Sådan isætter du batterier 

Åbn værdiskabets dør og find batterikammeret på dørens bagside. Isæt batterier og kontrollér, at 

batterierne er isat korrekt og at de virker, inden du lukker døren til værdiskabet igen. 

 

Sådan låser du døren 

Luk døren og drej håndtaget imod urets retning for at låse værdiskabet. 

 

Sådan opsætter du den almindelige kode  

Åbn værdiskabet ved brug af nøglen. Find den røde knap på indersiden af døren og tryk på den én gang. 

Det gule lys vil nu tænde for at indikere, at koden kan ændres. Indtast en 3-8 cifret kode efter eget valg og 

tryk ”#” for at godkende koden. Er koden accepteret, vil du høre to bip. Grøn lys indikere at koden er 

accepteret.  

!! Afprøv den nye kode, mens døren til værdiskabet stadig er åben for at dobbeltsikre, at den nye kode 

virker. Luk ikke døren, førend du er sikker på, at koden virker. 

!! Hvis det gule lys begynder at blinke og der lyder tre bip, betyder det, at koden er blevet afvist og at du 

skal prøve forfra med en ny kode. 

 

Sådan opsætter du nødkoden 

Åbn døren til værdiskabet ved brug af nøgle eller den almindelige kode, som er opsat som beskrevet 

ovenfor. Tryk herefter på ”0” to gange, find så den røde knap på indersiden af værdiskabets dør og tryk på 

den én gang. Herpå lyder 2 bip og et gult lys fremkommer. Indtast en selvvalgt kode på 3 til 8 cifre, tryk 

derefter på ”*” for at godkende og der vil lyde to bip samtidig med at det gule lys slukkes – dette for at 

indikere, at koden er accepteret.   

 

Sådan ændre du nødkoden  

Tag batterierne ud af batterikammeret. Lad herefter værdiskabet stå uden batterier i 24 timer. På den 

måde vil både den almindelige kode og nødkoden automatisk blive slettet. Geninstallér således begge 

koder. 
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Sådan skifter du batterier 

Hvis et rødt lys fremkommer, er det tid til at skifte værdiskabets batterier. Åbn døren til værdiskabet og 

find batterikammeret på indersiden af døren. Dobbelttjek altid, at batterierne er installeret korrekt, inden 

du lukker døren til værdiskabet igen. 

 

HUSK: Opbevar aldrig nøglen i værdiskabet! 
Det anbefales at fastgøre værdiskabet til f.eks. en stabil væg. 

Kun på denne måde kan skabet betragtes som værende helt sikkert ift. ulykker. 
 

 

 

Produceret for: 

Harald Nyborg A/S 

Gl. Højmevej 30  

DK-5250 Odense SV 

 

 

 

Der tages forbehold for trykfejl 

 

 

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. 

Husk at respektere de lokale regler:  

Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation. 

 


