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 BRUKSANVISNING 
INBROTTSFÖRDRÖJANDE NYCKELSKÅP  
MODELL TOP 24 / TOP 40 / TOP 120 

 
Viktig information 
• Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande. 

• Förvara nödöppningsnyckeln på säkert ställe, dock inte i skåpet! 

Att öppna skåpet med nyckel 
Öppna locket mitt på manöverpanelen. Sätt i nyckeln i nyckelhålet och vrid nyckeln moturs. Vrid sedan 
vredet medurs och öppna dörren. 

Att installera batterier 
Öppna skåpet. Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier  i batterifacket på dörrens insida. 
Prova att öppna låset enligt avsnittet ”att öppna skåpet med kod” nedan. Observera att medföljande batterier 
endast är demobatterier. 

Att öppna skåpet med kod 
1. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 159), eller inlagd masterkod. Gult ljus och pip signaleras vid varje 

knapptryckning. 

2. Tryck * eller #. Låset svarar med grönt ljus vid rätt kod. 

3. Vrid vredet medurs och öppna dörren.  

Obs! Tre felaktiga koder medför att låset blockeras i 20 sekunder. Under blockeringstiden piper låset. 

Att låsa skåpet 
1. Stäng dörren helt. Se till att inga nycklar hamnar i kläm. 

2. Vrid vredet moturs till stopp. 

Att ändra kod 
1. Öppna skåpet. 

2. Tryck in knappen på dörrens insida. Låset svarar med gult ljus och pip. 

3. Knappa in en ny kod (3-8 siffror).  

4. Tryck * eller #. Låset svarar med pip och det gula ljuset släcks. 

Att ändra / lägga in masterkod 
1. Öppna skåpet. 

2. Tryck 0 0. 

3. Tryck in knappen på dörrens insida. Låset svarar med gult ljus och pip. 

4. Knappa in en ny kod (3-8 siffror).  

5. Tryck * eller #. Låset svarar med pip och det gula ljuset släcks. 

Att byta batterier 
När batterierna börjar att ta slut varnar låset med rött och grönt ljus. Öppna då skåpet och sätt i 4 st nya 

alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket på dörrens insida. Se till att använda batterier tas om hand på 

ett miljöriktigt sätt. 

Obs! Om batterierna inte byts ut omgående efter låsets varning eller att låset blir strömlöst, återgår koden till 

fabriksinställning 159. 

Montering av skåp 
Medskickade skruv och plugg är ej avsedda för montering under europeiska förhållanden. Använd rätt 

fastsättningsmetod till respektive underlag, vid osäkerhet kontakta din fackhandlare.   


