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Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 
 
Handhavandeinstruktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med 

tidsfördröjning.  
• Låset drivs av ett 9 volts batteri.                                                          
• Låset har två programmerbara koder (chefskod och 

användarkod). Koden är 6-siffrig. 
• Deponeringsboxens chefskod är vid levereras inställd på 

123456. Användarkod programmeras enligt avsnitt ”Lägg 
till användarkod”. 

• I standardutförande är låset inställt på två minuters 
tidsfördröjning och två minuters öppningstid. 

• Dessa funktioner är programmerbara till 0-99 minuters 
tidsfördröjning och 0-9 minuters öppningstid. 
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A. Öppning av Deponeringsboxen 
 
1) Tryck ON och slå koden (vid leverans är koden inställd på 123456). Rätt kod bekräftas med ett grönt blink.  

a) Under nedräkning av tidsfördröjningen, blinkar röd lampa var 5:e sekund.  
b) När tidsfördröjningen löpt ut startar öppningstiden, grön lampa blinkar och en summer piper var 5:e 

sekund. 
2)  Slå koden, en gång till innan öppningstiden löpt ut. Rätt kod bekräftas med ett grönt blink.  
3) Vrid vredet inom 4 sekunder, medurs ett ¼ varv och boxen är öppen. 
 
 

B. Låsblockering 
 
Om fel kod slås 3 gångar blockeras låset under 1 minut (röd lampa blinkar med 1 sekunds mellanrum). 
Vid fortsatt användning av fel kod ökas blockeringsintervallen till 2, 4, 8 och 16 minuter. Om fel kod 
slagits och låset blockeras så indikeras det med ett pipljud 3 gånger då korrekt kod slås (för att meddela 
att fel kod använts). 
 
 

C. Ändring av koder  
Förfarandet är det samma för både chefskod och användarkod. 
 
1) Öppna låset med aktuell 6-siffrig kod.  
2) Tryck ON och därefter P, slå aktuell kod en gång till. Rätt kod bekräftas genom att den gröna lampan 

tänds.  
3) Slå den Nya 6-siffriga koden, bekräftas med ett dubbelpip.  
4) Slå den Nya koden en gång till. Den gröna lampan blinkar till och släcks för att bekräfta att rätt kod 

slagits. Kontrollera den nya koden med öppen dörr. 

 

D. Lägg till användarkod 
 
1) Öppna låset med chefskoden.  
2) Tryck ON och därefter P, slå chefskoden en gång till. Rätt kod bekräftas genom att den gröna lampan 

tänds.  
3) Tryck P och därefter tryck 3, slå den Nya 6-siffrig användarkoden. Bekräftas med ett dubbelpip.  
4) Slå den Nya användarkoden en gång till. Den gröna lampan blinkar till och släcks för att bekräfta att 

rätt kod slagits. Användarkoden är inlagd.  
5) Kontrollera den Nya användarkoden med öppen dörr.  

 
Observera!  Om tidsfördröjning är programmerad på chefskoden, måste också tidsfördröjning 

programmeras på användarkoden innan den går att använda. 
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E. Borttagning av användarkoden 
 
1) Öppna låset med chefskoden. 
2) Tryck ON och därefter P, slå chefskoden en gång till. Rätt kod bekräftas genom att den gröna lampan 

tänds.  
3) Tryck P och däefter 0. Den gröna lampan blinkar till och släcks för att bekräfta att användarkoden är 

borttagen. 
 
Observera!  Tidsfördröjningen på chefskoden nollställs i samband med borttagning av användarkoden. 

 
 

F. Ändring av tidsfördröjning och öppningstid 
 
1) Öppna låset med chefskoden. 
2) Tryck ON och därefter P, slå chefskoden en gång till. Rätt kod bekräftas genom att den gröna lampan 

tänds. 
a) För att programmera chefskoden, tryck P och därefter 1. 
b) För att programmera användarkoden, tryck P och därefter 2. 

3) Ange först önskad tidsfördröjning med 2 siffror (00-99 minuter). 
4) Ange därefter önskad öppningstid med 1 siffra (0-9 minuter). Den gröna lampan blinkar till och släcks 

för att bekräfta programmeringen. 
 
 

G. Borttagning av tidsfördröjning och öppningstid 
 
Följa avsnitt ” Programmering av tidsfördröjning och öppningstid” men sätt tiden för tidsfördröjningen till 
00 och öppningstiden till 0.  
 
 
 

H. Byte av batteri 
 
När låset signalerat, ”Dags att byta batteri” (röd lampa blinkar 10 gånger) kan låset öppnas och stängas 
ungefär 50 gånger till innan batteriet tar helt slut. Rekommenderat är att byta batteriet snarast för att slippa 
nödöppna låset, se avsnitt ”Nödöppning av lås”.  
 
1) Öppna luckan och demontera baksidan av luckan med hjälp av en 10 mm fast nyckel eller liknande.  
2) Öppna locket över batterihållaren på låsets baksida med hjälp av en skruvmejsel och byt batteri. Se till 

att Inte kabeln kommer i kläm. 
3) Sätt tillbaka locket över batterihållaren och montera baksidan på luckan.  
 
Observera! Tänk på att kasta det kasserade batteriet på av kommunen anvisad plats.  
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I. Nödöppning av lås 
 
1) Demontera låsets front med hjälp av en ståltråd eller liknande, max 2 mm tjock. Se bild 1 och 2.  
2) Ta fram nödöppningsanslutningen ungefär 1 cm och anslut ett nytt batteri. Se bild 3.  
3) Öppna låset och byt låsets ordinarie batteri, se avsnitt ”Byte av batteri”. 
4) Montera tillbaka låsets front, låset är åter igen i brukbart skick.  
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