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Important!

The deposit box is delivered with a pair of emergency keys, keep them in a safe place. Do not use 
any liquid that contains alcohol to clean the keypad, instead use a slightly moistened cloth with 
water if needed.

Do not open the back cover or try to repair it yourself.

Opening the Deposit Box with or without a time delay makes a significant difference.
The deposit box is factory set with a 2 minute time delay.

Opening the Deposit box with time delay

1. Press "#" to start the time delay countdown.

2. When the set time delay is passed, the Deposit box will start a five-beep sequence as indicate
that the Deposit box is ready for the next step.

3. Enter the 4-digit operator code or the 6-digit supervisory code during the five-beep sequence
and press "#".

4. The default operator code is "1 1 1 1" and supervisory code is "1 2 3 4 5 6". Make sure to
change both codes before using this Deposit box.

5. The green LED will flash twice and a beep sound.

6. To open the Deposit box, turn the handle clockwise and open the box.

Opening the Deposit box without time delay

1. Enter a 4-digit operator code or a 6-digit supervisory code and press "#"3.

2. The default operator code is "1 1 1 1" and supervisory code is "1 2 3 4 5 6", the
green LED will flash twice and a beep sound.

3. To open the Deposit box, turn the handle clockwise and open the box.

* If the entered operator code or supervisory code is wrong, the red LED lights up.

Closing the Deposit box

To close the Deposit box, close the door and turn the handle anti clockwise.
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Programming operator code 

1. Open the Deposit box with the current operator code.

2. Enter a new 4-digit operator code and press "#".

3. The previous code is erased, and the new operator code will be valid.

Programming supervisory code 

1. Open the Deposit box with the operator code or the current supervisory code.

2. Press the "*" button three times, then enter the current supervisory code and press 
"#".

3. Press "*" with a new 6-digit supervisory code and press "#". 

4. If the new supervisory code is set successfully, the green LED with flash twice and a 
beep sound.

Programming time delay

When the door is open, press "*" and then enter the confguration code ending with "#".

Example: "*4#", 120 seconds time delay is set. 

Please refer to the table below to configure time delays. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

No time delay

30 seconds

60 seconds (1 minute) 

90 seconds

120 seconds (2 minutes) 

150 seconds

180 seconds (3 minutes) 

210 seconds

240 seconds (4 minutes) 

270 seconds 
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Battery replacement 

• The deposit beeps regularly to indicate that the batteries are low. Open the keypad by 
unscrewing the screws.

• Slide the top cap 
upwards. 

• Remove the screws and lift the keypad to reveal the batteries. 

• Replace all eight batteries to new 1.5 AA Alkaline batteries. 

• Re-install the keypad again and then the top cap. 
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Viktigt! 

Med Deponeringsboxen följer ett par nödöppningsnycklar, förvara dem på ett säkert ställe. 

Använd ingen vätska som innehåller alkohol för att rengöra knappsatsen, använd en lätt 

fuktad trasa med vatten.  

Öppna inte bakstycket på luckan och försök inte att reparera själv. 

Det skiljer sig allt väsentligt att öppna Deponeringsboxen med eller utan tidsfördröjning. 

Deponeringsboxen är fabriksinställd med 2 minuters tidsfördröjning.  

Öppna Deponeringsboxen med Tidsfördröjning 

1. Tryck på "#" för att starta nedräkning av tidsfördröjningen.

2. När inställd tidsfördröjningen har räknats ned startas en öppningssekvens med fem pip

som indikerar att Deponeringsboxen är redo för nästa steg.

3. Tryck en 4-siffrig användarkod eller en 6-siffrig masterkod under öppningssekvensen,

avsluta med "#".

4. Fabriksinställd användarkod är "1 1 1 1" och fabriksinställd masterkod är "1 2 3 4 5 6",

den gröna lysdioden blinkar två gånger och ett pip ljuder.

5. Den gröna lysdioden blinkar två gånger och ett pip ljuder.

6. För att öppna Deponeringsboxen, vrid handtaget medurs och öppna boxen.

Öppna Deponeringsboxen utan Tidsfördröjning 

1. Tryck en 4-siffrig användarkod eller en 6-siffrig masterkod, avsluta med "#".

2. För att öppna Deponeringsboxen, vrid handtaget medurs och öppna boxen.

Om den angivna koden är felaktig, tänds den röda lysdioden. 

Stänga Deponeringsboxen 

För att stänga Deponeringsboxen, stäng dörren och vrid handtaget moturs. 
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Programmering av Användarkod 

1. Öppna Deponeringsboxen med programmerad användarkod.

2. Ange en Ny 4-siffrig användarkod, avsluta med "#".

3. Den tidigare användarkoden raderas och den nya kommer nu att vara giltig.

Programmering av Masterkod 

1. Öppna Deponeringsboxen med programmerad användarkod eller masterkod.

2. Tryck på “*” tre gånger, ange sedan programmerad masterkod, avsluta med “#”.

3. Tryck på "*" en gång och därefter en ny 6-siffrig masterkod, avsluta med "#".

4. När den nya masterkoden har programmerats kommer den gröna lysdioden att blinka

två gånger och ett pip ljuder.

Programmering av Tidsfördröjning 

Med öppen och olåst lucka, tryck "*" och därefter önskad siffra motsvarande tid i sekunder, 

avsluta med "#". 

Exempel: "* 4 #", 120 sekunders tidsfördröjning är inställd. 

Se tabellen nedan för att programmera tidsfördröjningar. 

0 Ingen tidsfördröjning 

1 30 sekunder 

2 60 sekunder (1 minuter) 

3 90 sekunder 

4 120 sekunder (2 minuter) 

5 150 sekunder 

6 180 sekunder (3 minuter) 

7 210 sekunder 

8 240 sekunder (4 minuter) 

9 270 sekunder 
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Batteribyte 

• Deponeringsboxen piper regelbundet för att indikera att spänningen i batterierna är låg.

• Lyft kåpan rakt upp.

• Demontera skruvarna och lyft knappsatsen rakt upp.

• Byt ut de 8 batterierna mot nya 1,5V AA alkaliska batterier.

• Återmontera knappsatsen genom att skruva fast den.




