
Honeywell digitalt brand och vattensäkert, stöldfördröjande skåp!
(Gäller modell HW2605, HW2607 och HW2609).

1. Välkommen
Honeywell dokumentskåp, är brand- och vattensäkra, stöldfördröjande stålskåp som passar för dig som vill 
förvara dokument, smycken, media eller andra viktiga föremål. 

2. Innehåll
Följande tillbehör följer med ditt skåp. Var god kontrollera att ditt skåp innehåller:

* Bruksanvisning
* Nödöppningsnyckel
* Justerbar hylla
* 4xAA batterier
* Monteringskit

3. Nödöppning/ Batteri
Ditt skåp har även en nödöppningsfunktion, vilket ger dig direkt tillträde till skåpet ifall du skulle ha glömt 
din användarkod eller du behöver installera nya batterier. 

1. Ta bort skyddet för nödöppningen som sitter under knappsatsen.
2. Sätt in nödöppningsnyckeln hela vägens tills de tar stopp.
3. När nyckeln är inne vrid nyckeln medurs.
4. Dra hantaget moturs och öppna dörren.
OBS: Om handtaget sitter fast: Dra handtaget åt vänster (medurs) så långt de går och testa sedan steg 4 igen. 

Batteri
I paket medföljer det 4xAA batterier. Batterierna måste installeras innan du använder skåpet. Batteriluckan 
sitter på dörrens insida .

1. Öppna batteriluckan och sätt in 4xAA batterier. Se till att batterierna sitter korrekt.
2. Om installationen av batterierna skett korrekt så kommer knappsatsen ge ifrån sig ett pip, de röda 
    och gröna LED-lamporna blinka två gånger och knappsatsens bakgrundsbelysning lysa upp en gång.
3. Sätt tillbaka batteriluckan
4. Fortsätt till ”Test av knappsats” på nästa sida.
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Lågt eller dött batteri
På toppen av knappsatsen finns det en batterinivåmätare. För att kolla batteriet håll in *. Om bara den sista 
röda LED-lampan lyser indikerar det att batteriet är svagt och måste bytas omgående. När det är dags för 
batteribyte så bör alla 4x AA batterier bytas. För att byta batteri var god följ steg 1-3 på föregående sida. Om 
skåpet inte ska användas under ett längre period så kan man med fördel ta ut batterierna för att spara dom. 
Om batterierna är helt döda så kan du alltid öppna skåpet med nödöppningsnyckeln. Vi rekommenderar att 
man använder Alkaliska batterier och INTE uppladdningsbara batterier. 
OBS! Om batterierna är helt döda så kommer INTE din användarkod försvinna. 

Test av knappsats
Det är rekommenderat att du testar ditt skåps kodlås innan du stänger dörren. Följ stegen nedan.
1. Tryck och håll in knappen som sitter på skåpdörrens insida kant samtidigt som du trycker ner handtaget 
    medurs för att på så vis sätta låskolven i låst läge.
2. Tryck * för att aktivera kodlåset.

3. Knappa in fabrikskoden 1-5-9-#. Om koden är korrekt tänds en grön LED-lampa och låset kommer 
    ge ett klick. Vrid nu handtaget moturs så låskolven hamnar i upplåst läge.
4. Gör om steg 1
5. Lämna dörren öppen och fortsätt till nästa avsnitt.

Installation av användarkod
För säkerhets skull så bör du byta fabrikskoden till din egna personliga kod.  
1. Tryck på knappen som sitter HÖGT upp på skåpdörrens insida kant. Den röda och gröna LED-lampan   
     kommer blinka och du har nu 10 sekunder på dig att göra de två kommande stegen.
2. Knappa in den nya koden (3-8 siffror) som du vill använda, avsluta med fyrkant. 
    Repetera det här steget.
3. Den gröna LED-lampan lyser nu 5 sekunder indikerande att din nya kod nu är aktiv.

OBS! Om den röda lampan lyser i 5 sekunder och knappsatsen piper 3 gånger så innebär det att du  
angett en inkorrekt kod och du måste nu göra om steg 1 och 2. 
OBS 2! Du kan byta kod hur ofta du vill. Följ bara steg 1 och två. 
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Testa nya koden
1. Tryck * för att aktivera knappsatsen.
2. Knappa in din nya användarkod, avsluta med fyrkant. Om koden är korrekt så ska den gröna LED-lampan 
    lysa och låset ge ifrån sig ett klick. Du har nu 5 sekunder på dig att vrida handtaget moturs för att låsa upp 
    skåpet.

Låsa skåpet
Stäng igen dörren med ena handen och tryck in dörren samtidigt som du vrider ner handtaget med andra 
handen. På grund av gummilisterna är skåpet svårare att stänga och handtaget kan gå sönder om du inte 
trycker in dörren ordentligt. 

Sätt av/på ljud
Gör följande steg om du önskar att stänga av knappsatsljudet på skåpet.

1. Tryck #5# på knappsatsen för att stänga av ljudet. Repetera detta steg för att sätta på ljudet igen.

OBS! Var medveten om att du inte får något knappljud när du installerar ny användarkod. 

Rörelselarm
Skåpet är försett med ett rörelselarm som upptäcker stötar, skakningar och vibrationer. Vill du aktivera 
alarmfunktionen måste du aktivera genom att göra följande steg. 

Tre nivåer av känslighet
Låg: Tryck #1# på knappsatsen
Mellan: Tryck #2# på knappsatsen
Hög: Tryck #3# på knappsatsen
Stäng av: Tryck #0# på knappsatsen för att avaktivera alarmet. 

Vid utelåsning
Om fel användarkod anges 3 gånger i rad så kommer knappsatsen per automatik låsa sig själv. Du kommer 
då inte kunna tillträda skåpet via knappsatsen under 15 minuter. Under denna period fungerar nödöppnings-
nyckeln att öppna skåpet med. 

Hantering av skåp
Om rätt skött så kommer ditt skåp kunna användas i många år. 
Var god följ dessa instruktioner:

Rena händer
Öppna aldrig skåpet med smutsiga eller fuktiga händer
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Rent skåp
När du rengör ditt skåp var god använd ett milt rengöringsmedel ex. fönsterputs. 
Torka alltid torrt och använd ALDRIG slipmedel på skåp eller knappsats. 

Fukt
Vi rekommenderar att du förvarar dina värdefulla föremål ex. smycken eller foton i lufttäta förpackningar 
när du lägger in dom i skåpet. För optimalt underhåll bör skåpet öppnas och luftas ur drygt 20 minuter per 
månad. 

Fastsättning av skåp
Du bör bulta fast ditt skåp i golvet eller en hylla för ökad säkerhet. Ditt skåp har en förborrat hål i skåpbotten 
och monteringstillbehör ingår för att montera skåpet i betong. För att montera skåpet i trä eller annat materi-
al behövs ytterligare tillbehör. 

1. Hitta ett passande utrymme för ditt skåp.
2. Töm skåpet och ta bort skruvarna (6 st) som håller fast bottenplattan.
3. Lägg skåpet på rygg och använd en skruvmejsel för att slå ur bottenpluggen.
4. Ställ skåpet upprätt igen och ställ det i den position du önskar och markera sen igenom hålet din önskade
    borrpunkt.
5. Ställ undan skåpet för att göra plats för där du ska borra. Borra sedan ett 54 mm djupt och 16mm diameter 
    hål. Städa undan borrdamm.
6. Fäst din expanderhylsa i borrhålet. Slå ner expanderhylsan med hjälp av en hammare så hylsan ligger dikt 
    med golvet.
7. Använd en hammare och slå ner expanderskruven i hylsan så att hylsan expanderar och låser fast så att 
    bulten inte skruvar sig när du monterar skåpet.
8. Placera skåpet i position över hålet. Använd medföljande sexkantsnyckel och skruva åt ordentligt.
9. Sätt tillbaka bottenplattan och skruva åt de medföljande sex skruvarna. 
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