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BOXLÅS PIN 
 

Viktig information:   

• Låset levereras med två koder aktiverade; chefskod och användarkod.  
Vi rekommenderar att byta båda koderna. 

• Vid programmering av kod; ha dörren öppen och vrid låset motsols. 
• Låset drivs av ett 3V CR2032-batteri. Om låset ej öppnar efter korrekt  

inslagen kod är batteriet troligen för svagt. (Se strömförsörjning.) 
• Vi rekommenderar att alltid ha tillgång till ett reservbatteri.  
• Slås fel kod in flera gånger i rad så går låset in i spärrläge i cirka en minut. (Upprepande pip.)  

 

Låsets funktioner: Låset har två olika lägen; standardfunktion och temporär användare.  
När låset levereras är standardfunktion aktiverad. 

• Standardfunktion; låset har två aktiva koder, en chef/programmeringskod och en användarkod. 
Användarkoden är den som används för att öppna/stänga skåpet, chef/programmeringskoden används 
endast om användarkoden skulle glömmas bort. När chefs/programmeringskoden används nollställs 
användarkoden till fabrikskoden (1-2-3-4) och måste programmeras om på nytt.  

• Temporär användare; låset har möjlighet att ha två aktiva koder, en chef/programmeringskod (alltid 
aktiverad) och en temporär användarkod (denna kod måste aktiveras efter varje öppning).  
Den temporära användarkoden ger temporära användare möjlighet att använda låset under en 
låsnings-/öppnings-cykel en gång. D.v.s. låsa in och hämta ut värdesaker en gång. Därefter måste en ny 
temporär användarkod programmeras på nytt. Man kan endast ha en temporär användarkod aktiverad 
åt gången. När den temporära användarkoden inte är aktiverad öppnas skåpet med 
chef/programmeringskoden. Om chefskoden används för att öppna skåpet när den temporära 
användarkoden är aktiverad så raderas den temporära användarkoden. 

 

Strömförsörjning/batteribyte: 

• Låg batterinivå indikeras med två korta signaler samtidigt som batteri- och hänglåssymbolen blinkar en 
gång. 

• Batteriet sitter i en lucka på översidan av låset. För att komma åt batteriet behöver man skruva upp 
skruven. Skruvmejsel för denna skruv ingår vid leverans av låset. 

• Låset drivs av ett 3V CR2032-batteri.  
• Om batteriet tar slut utan att reservbatteri finns tillgängligt, kan man strömförsörja låset via USB micro-

uttaget som sitter på undersidan av låset.  
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STANDARDFUNKTION När låset levereras är standardfunktion aktiverad 
 

Låsa upp: 
1. Tryck 4-15 siffrig användarkod (fabriksinställd på 1-2-3-4) eller chef/programmeringskod 

(fabriksinställd på 4-3-2-1) + OK.  
Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. 
Fel kod indikeras med tre korta signaler. 

2. Vrid låset medsols inom 3 sekunder. 
 

Låsa: 
1. Vrid motsols till låst läge. 

 
Ändra chef/programmerings kod: (Ändra denna kod innan användarkoden) 
1. Tryck 4-15 siffrig chefskod (fabriksinställd på 4-3-2-1) + OK. 

Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. 
Fel kod indikeras med tre korta signaler. 

2. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka.  
3. Tryck ny 4-15-siffrig användarkod + OK. Låset bekräftar med en lång signal mellan varje moment. 

 
 

Ändra användarkod: (Användarkoden nollställs varje gång chefskoden används) 
1. Tryck 4-15 siffrig användarkod (fabriksinställd på 1-2-3-4) + OK.  

Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds.  
Fel kod indikeras med tre korta signaler. 

2. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka.  
3. Tryck ny 4-15-siffrig användarkod + OK. Ny kod bekräftas med en lång signal. 

 

TEMPORÄRA ANVÄNDARE Detta läge måste aktiveras av chefskoden 
 
För att aktivera funktionen temporära användare:  
1. Lås upp låset upp med chefs/programmeringskoden. 
2. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. 
3. Tryck OK igen. 
4. Tryck 44 + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal. 
 
För att programmera temporär användarkod:  
Funktionen temporära användare måste vara aktiverad 
1. Tryck OK. 
2. Tryck ny temporär användarkod (4-15 siffror) + OK. Programmeringen bekräftas med en lång signal. 
 
Låsa upp med temporär användarkod: 
1. Tryck 4-15 siffriga temporära användarkoden + OK.  

Rätt signal bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. 
Fel kod indikeras med tre korta signaler. 

2. Vrid låset medsols inom 3 sekunder. 
 
Låsa med temporär användarkod: 
1. Vrid motsols till låst läge. 

 
För att återgå till standard-funktion: 
1. Lås upp låset med chefs/programmeringskoden. 
2. Tryck OK igen och håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinka. 
3. Tryck OK igen. 
4. Tryck 43 + OK. Låset bekräftar med en lång signal mellan varje moment. 

http://www.scandinaviansafe.se/
mailto:info@scandinaviansafe.se

