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Manual; SPK sedelbox med kodlås och tidsfördröjning 
Kontrollera först att boxen är komplett                                                                                                                                                         
Kontrollera att allt finns med. Box, batterier, sedelkassett (eller växelkassett om det är en växelbox) varningsdekal  till kassa och entré 
samt monteringsbultar. Saknas något så kontakta Security Partner på 08-767 96 88 

Fabriksinställning – Montering                                                                                                                                                                              
Boxen är fabriksinställd med operatörskoden 1111# och supervisorkoden 123456#. Tidsinställningen står på läge 0, dvs ingen 
tidsfördröjning. Prova först att fabrikskoderna fungerar och lägg in och prova egen kod innan du stänger luckan.  

Boxen ska monteras nära kassan så att den blir lätt att nå för löpande deponering av sedlarna under dagen. Monteringsbultar medföljer 
och boxen är förborrad för montering i topp eller botten. Önskar ni sidomontering borras monteringshål i boxen.                                        

Varningsdekaler                                                                                                                                                                                                  
Rånaren har respekt för tidlåsboxar och vet att kassören inte kan hjälpa honom att komma över några pengar. Var därför noga med att 
klistra upp varningsdekaler vid kassan och på entré och lagerdörrar. Vill du ha fler dekaler än de du fått levererat, så hör av dig.  

Öppning av boxen/tidlåset                                                                                                                                                                        
Boxen går inte att öppna direkt eftersom förbindelsen mellan vred och låsregel är bruten av tidelektronik. (Hur du lägger in önskad 
tidsfördröjning ser du nedan) Tryck #. Två pip/blink visar att nedräkning av inställd tidsfördröjning startar. När den inställda tiden 
passerats ger boxen upprepade pip/blink-signaler (under 8 sekunder). Slå nu direkt din kod och avsluta med fyrkant. Två pip/blink anger 
att luckan nu går att öppna med vredet. Ska du arbeta vidare med boxen så stänger du luckan. Din tidigare öppningskod gäller fortsatt.                
Ska du inte arbeta vidare med boxen ska boxen vara tömd och luckan lämnas öppen.  

Har du vridit vredet till låst läge med luckan öppen trycker du på knappen som du når via hålet i sidan av plastkåpan och vrider samtidigt 
vredet.                                                   

Supervisorkod                                                                                                                                                                                        
Supervisorkoden är sexsiffrig och avslutas med fyrkant. Fabriksinställning är 123456# För att mata in ny supervisorkod (öppen lucka) 
tryck i en följd tre gånger stjärna plus den gamla supervisorkoden plus fyrkant (två pip/blink) tryck stjärna och ny 6-siffrig kod och avsluta 
med fyrkant.  (Ex: ***123456# *111111#) Två pip/blink anger att ny kod registrerats. Trycker du inte in ny kod i en följd får du felsignal och 
måste börja om. 

Omställning av tidsfördröjningen                                                                                                                                                          
Aktivering och ändring av tidsfördröjning gör du via tangentbordet med öppen lucka. Ställ in önskad tid genom att trycka stjärna plus 
önskad tid-siffra (0-9) och avsluta med fyrkant. Exempel: *5 #. Två pip/blink anger att tidsfördröjning 5 har registrerats. Siffra 0 ger ingen 
tidsfördröjning. 1 ger en halv minut och med varje siffra ökar tidsfördröjningen med en halv minut. Exempel: 1 = 0,5 minut,  2 = 1 minut, 3 
= 1,5 minut, osv. Läge 5 (2,5 minuter) är vanligast för butik. Testa att önskad tidsfördröjning stämmer innan du stänger luckan.  

Snabbmanual 

 

Batteribyte tidlåset                                                                                                                                                                                
Tidlåset drivs av 8 st AA batterier (LR6) som du enkelt byter utifrån genom att lossa skruvarna på den svarta plastluckan med 
tangentbordet. (En pipsignal varnar när batterierna behöver bytas)  

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.  

Felsökning                                                                                                                                                                                                                
Om du inte får upp låset kan det bero på att batterierna sitter fel eller är helt slut (då får du ingen pip/blink-signal) eller att batterierna är 
nästan slut (då får du signal men batterierna kan vara för svaga för att öppna låset) Byt alla batterier enligt ovan.  

Information/Support                                                                                                                                                                                                                
Behöver du ytterligare information eller önskar support så kontakta Security Partner på 08-767 96 88 

Inmatning operatörskod – Öppen lucka                                                                                                     
Mata in valfri kod, 4 siffror och avsluta med fyrkant. (Ex. 1234#) Två pip/blink anger att koden registrerats. 
Felaktig inmatning ger dov felsignal.  

Öppning med operatörskod                                                                                                                     
Tryck fyrkant. Två pip/blink anger att nedräkning startat.                                                                              
Efter nedräkning ger boxen upprepade pip/blink. Slå nu direkt din kod och avsluta med fyrkant. 

 


