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NÖDÖPPNINGSKOD:_____________________________________________________________________________

1.

Viktig information innan du tar produkten i bruk

För säkerhets skull, ställ in koden före det att du börjar använda skåpet. Använd inte personliga data såsom födelsedag, telefonnummer eller
dylikt som kod. Förvara koden på ett säkerhet ställe men inte i boxen! (se hur du lägger in din användarkod under punkt 6 nedan). Om inte
boxen kommer användas under en längre tid, ta ut batterierna. Notera att nödöppningskoden (se ovan) bara finns anvisad i denna
manual.
Kontrollera att allt finns med. Box, batterier, sedelkassett, varningsdekal till kassa eller entré samt monteringsbultar. Saknas något så hör av
dig till din leverantör eller Profsafe på 0371-52 32 90.
2.

Fabriksinställda koder

Dörren är olåst när boxen levereras. Aktivera boxen genom att aktivera batterierna (se punkt 1 ovan). Ställ sedan in din användarkod (se
punkt 6 nedan). Boxen är fabriksinställd med masterkod 123456 # och användarkod 1111 #. Tidsinställningen är förinställd på 3 minuter.
Prova först att de förinställda fabrikskoderna fungerar och lägg in och prova egen kod innan du stänger luckan.
A)
B)
C)

3.

För att öppna boxen trycker du 123456 eller 1111, avsluta med # (grön lampa lyser) och tidsfördröjningen startar.
Tidsfördröjningen är förinställd till 3 minuter så under 3 minuters tid kommer en grön lampa blinka (varannan, var tredje sekund)
och när tidsfördröjningen är slut så blinkar en röd lampa två gånger och ett längre pipljud hörs.
Då du hört det längre pipljudet trycker du inom 30 sekunder återigen in öppningskoden 123456 eller 1111 # (röd lampa lyser
under 30 sekunder då du kan slå öppningskoden). Boxen öppnar nu och en grön lampa lyser. Om du inte slår koden inom de 30
sekunderna går låset tillbaka till standby läge och du måste börja på punkt A igen för att öppna den.
Så här öppnar du boxen med masterkod eller användarkod

A)
B)
C)
D)

Tryck in öppningskoden och avsluta med # (grön lampa lyser) och tidsfördröjningen startar. Om du slår in fel kod så hörs ett
längre pipljud.
Har du inte ställt in tidsfördröjningen så öppnas nu luckan automatiskt.
Har du ställt in tidsfördröjningen så kommer en grön lampa att blinka (varannan, var tredje sekund) och när tidsfördröjningen är
slut så blinkar en röd lampa två gånger och ett längre pipljud hörs.
Då du hört det längre pipljudet trycker du inom 30 sekunder återigen in öppningskoden 123456 eller 1111 # (röd lampa lyser
under 30 sekunder då du kan slå öppningskoden). Boxen öppnar nu och en grön lampa lyser. Om du inte slår koden inom de 30
sekunderna går låset tillbaka till standby läge och du måste börja på punkt A igen för att öppna den

Int phn. +46 371-52 32 90
www.profsafe.se
en del av Profsafe AB

Sida/Page 1 av/of 4

4.

Så här öppnar du boxen med nödöppningskod
A)

5.

Tryck in nödöppningskoden (som står på framsidan på manualen) och avsluta med # (grön lampa lyser). Det är ingen
tidsfördröjning då du använder nödöppningskoden. Då du använt nödöppningskoden återställs huvudkod och användarkod till
fabriksinställningen (123456,1111).
Så här ställer du om tidsfördröjningen (kan bara göras i öppet läge /med kolven inne)

A)
B)

Tidsfördröjningen är förinställd till 3 minuter.
För att ändra tidsfördröjningen trycker du in * (röd lampa lyser) och aktuell siffra för den tidsfördröjning du önskar (från 0-9),
avsluta med # (röd lampa slocknar and du hör ett pip).

0 = ingen tidsfördröjning
1 = 1 minut
2 = 2 minuter
3 = 3 minuter
4 = 4 minuter
5 = 5 minuter

6 = 6 minuter
7 = 7 minuter
8 = 8 minuter
9 = 9 minuter

Prova den inställda tidsfördröjningen innan du stänger luckan.

6.

Så här byter du användarkod (kan bara göras i öppet läge / med kolven inne)
A)

7.

Tryck in ny kod (4 till 8 siffror) och avsluta med #. Du hör ett pipljud och boxen låser.
(Fabriksinställd användarkod är 1111).

Så här byter du masterkod (kan bara göras i öppet läge / med kolven utlåst)
A)
B)
C)

8.

Tryck # (röd lampa lyser) och tryck in aktuell masterkod, avsluta med #.
Tryck in ny kod (4 till 8 siffror) och avsluta med #.
Tryck in ny kod igen och avsluta med # (röd lampa lyser och du hör ett långt pipljud).
(Fabriksinställd masterkod är 123456).

Så här låser du boxen
A)

9.

Stäng luckan och tryck #.

Så här byter du batterierna

(OBS! Batteriluckan är på insidan)

När den röda lampan blinkar så betyder det att batterierna måste bytas. Låset drivs av 6 st. AA batterier som du enkelt byter inifrån genom att
avlägsna batteriluckan. Vid batteribyte, se till att du väljer alkaliska batterier och var noga med att batterihållarna är rena från oxid, att alla
batterierna vändes rätt och att det blir bra kontakt i hållare och kabelanslutningar. OBS! De gamla batterierna får inte slängas utan dessa
lämnar du till batteriinsamling.

För nödöppning kan 9v batteri anslutas på underkanten av knappsatsen (touchanslutning).
10.

Felsökning
•

Om du inte får upp låset kan det bero på att batterierna sitter fel eller är helt slut. Byt alla batterier enligt ovan.

•

Tryck * för att ångra felaktigt inslagen siffra.

•

Trycker du in fel kod 3 gånger så låser sig boxen i 5 minuter.

Behöver du mer info eller annan support, kontakta din leverantör eller Profsafe på tel. 0371-52 32 90.
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EMERGENCY CODE: (Written by hand on first page)

1.

Important information before you start using the box

For your safety, set the code before you start to use the box. Do not use personal data such as birthday, phone number etc as code. Keep the
code in a safe place but not in the box! Please see how you program your user code in point 6 below. If you should not use the box for a
while please remove the batteries. Please observe that the emergency code (written on first page in this manual) only can be found in
this manual and nowhere else.
Please check that all parts are included in the delivery. Box, battery, banknote cassette and warning sticker for the cash desk or entrance and
bolts for assembly. If something is missing please contact your supplier or Profsafe tel. +46 371-52 32 90.

2.

Factory set codes

When delivered the box is unlocked. Activate the box by activating the batteries (see point 1 above). The box is factory set with master code
123456 and user code 1111 and time delay is preset to 3 minutes.
A)
B)
C)

3.

To open the safe you dial 123456 or 1111, end with # (green light on) and the time delay period starts.
Time delay is preset to 3 minutes, so during 3 minutes delay period a green light will flash (every 2-3 seconds) and then red light
will flash twice and a longer beep-beep sounds after the time delay period is over.
After beep-beep sound, dial opening code 123456 or 1111 and # again within 30 seconds (red light is on for 30 seconds when you
can dial the opening code). The box opens and a green light is on. If you do not dial the code within 30 seconds the lock goes
back to standby mode and you have to start from A) again to open it.

How you open the box with master code or user code
A)
B)
C)
D)

4.

Dial the opening code and end with # (green light on) and time delay period starts. If you dial wrong code you will hear a longer
beep-beep sound.
If you have not set the time delay the door will automatically open now.
If you have set the time delay a green light will flash (every 2-3 seconds) during the time delay period and then a red light will
flash twice and a longer beep-beep sounds after the time delay period is over.
After the beep-beep sound you dial the opening code and # within 30 seconds (red light is on for 30 seconds when you can dial
the opening code). If you do not dial the code within 30 seconds the lock goes back to standby mode and you have to start from
A) again to open it.

How you open the box with emergency code
A)

Dial the emergency code (printed on a label on the first page of the manual), end with #. There is no time delay when you dial the
emergency code and the emergency code also resets the user code and the master code to factory setting.
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5.

How you set the time delay (can only be done in open position / with bolt in)
A)
B)

The time delay is preset to 3 minutes.
To set the time delay you press * (red light on) and dial the valid time delay figure (from 0 to 9) and end with # (red light off and
you hear a beep).

0 = no time delay
1 = 1 minute
2 = 2 minutes
3 = 3 minutes
4 = 4 minutes
5 = 5 minutes

6 = 6 minutes
7 = 7 minutes
8 = 8 minutes
9 = 9 minutes

Check the programmed time delay before you close the box.
6.

How you change the user code (can only be done in open position / with bolt in)
A)

7.

Dial new code ( 4 to 8 figures) end with #, you will hear a long beep and the box will close.
(Factoryset user code is 1111).
How you change the master code (can only be done in open position / with bolt out)

A)
B)
C)

8.

Press # (red light on) and dial valid master code, end with #.
Dial a new code (4 to 8 figures), end with #.
Dial the new code again and end with # (red light off and you hear a long beep).
(Factoryset master code is 123456).
How you lock the box

A)

9.

Close the door and press #.

How you change the batteries

(NOTE! Replace the batteries from the inside)

When the red light always flashes it means that the batteries are running out. You need to replace with new ones. The lock is supplied with 6
pcs of AA batteries, which you simply replace by opening the plastic cover on the inside of the door.

For emergency opening a 9v battery can be connected (touch function) on lower site of keypad.
10.

Troubleshooting
•

If you can not open the lock it can depend on that the batteries are placed wrongly or that they do not have enough power, you
may then change the batteries as described above.

•

Press * to regret wrong dialled digit.

•

If you dial the wrong code 3 times the safe will be locked for 5 minutes. You will then try again with correct code to open the
safe.

If you need more information or support please contact your supplier or Profsafe AB at phn. +46 371-52 32 90.
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