
JCP Aflåselige Stålbokse serie MBG   Brugervejledning 

Denne aflåselige stålboks kan programmeres til en af to forskellige åben/lukke versioner henholdsvis 

Hotelversion og Privat version.  

Med Hotelversionen kan dine gæster selv bestemme koden og behøver ikke kende den forrige gæsts kode. 

Boksen efterlades blot åben og når den igen lukkes indtastes den ønskede kode. Skulle en gæst glemme sin 

kode eller efterlade boksen låst kan skabet åbnes med masterkoden eller den tilhørende nødnøgle. 

Med Privatversionen  kan du have den samme kode hele tiden og skabet låses med et tryk på en enkelt 

tast. Skulle du glemme din kode kan skabet åbnes med masterkoden eller den tilhørende nødnøgle. 

Før du går igang 

-Med henblik på sikkerheden bør koderne ændres før brug. 

-Opbevar koderne på et sikkert sted. Brug ikke personlige data som f.eks.fødselsdage, telefonnumre… 

-Opbevar nøglen på et sikkert sted, men ikke i selve boksen! 

-Personlige koder kan bruges som gæstekoder på Hotel 

-Hvis skabet ikke skal bruges i længere tid, bør batterierne tages ud 

Låsning af boksen 

Hotel version. 

Luk døren og hold den lukket. Indtast den eksisterende eller en ny personlig kode (3-6 cifre).  

Tryk på  ”# ” tasten. Døren låser automatisk. 

Privat version. 

Hvis det er første gang du skal låse efter at have ændret fra Hotelversion til Privat version skal du taste en 

valgfri personlig kode på 3 – 6 cifre og afslutte med ”#”. 

Ved efterfølgende låsninger skal du blot lukke døren, holde den lukket og trykke på ”#” tasten. Døren låser 

automatisk. 

 
Skift version. 

Med lågen åben og låseboltene trukket tilbage indtastes  ”**” vent til teksten ”PROG” er forsvundet og tast 

”99 #” 

Hvis displayet viser ”PERSON”, betyder det sikkerkedsskabet står i den private version. 

Hvis displayet viser ”HOTEL”, betyder det at sikkerhedsskabet står i hotel version. 

 
Bemærk:  Hvis noget blokerer døren, vil displayet vise ”ERROR2” og boltene trækker automatisk tilbage. 

Fjern forhindringen og prøv igen. 

 

I tilfælde af forkert indtastning, kan man slette ved at trykke ”*”. 

 



Åbning af boksen med personlig kode 

Indtast den personlige kode. Døren åbner automatisk. 

Bemærk: 

-Displayet viser ”ERROR” ved indtastning af forkert kode. 

-Fire på hinanden følgende forkerte indtastninger sætter skabet i dvaletilstand i 3 minutter. Displayet viser 

”HOLD03” ved tryk på en tast (herefter 02 og 01). Når de 3 minutter er gået, er det elektroniske klar til brug 

igen. 

-Du kan skjule visning af koden i displayet ved at indlede kodeindtastningen med et tryk på”*”. Husk at 

koden vil blive vist i displayet igen ved næste kodeindtastning. 

 
Indstilling af  personlig kode 

For at skifte personlig kode i den private version, skal låsen være åben (dvs. boltene er trukket tilbage) 

Tryk  ”*” og displayet viser ”PROG” , indtast igen  ”68#”, displayet viser ”NEW”.  

Indtast ny kode (3-6 tal), tryk ”#”, displayet viser”AGAIN”.  

Indtast den nye kode igen, og tryk ”#”. Displayet viser  ”DONE” og ændringen af koden er gennemført.  

For at skifte koden i Hotelversionen, indtastes den nye kode mens lågen er lukket og riglerne er trukket 

tilbage. Afslut med ”#” for at låse døren, og den personlige kode ændres automatisk. 

 
Åbning af boksen med Master kode. 

Indtast masterkoden (leveringskoden er 0-0-0-0-0-0) Døren åbner automatisk. 

 
Indstilling af masterkoden 

Lågen skal være åben og riglerne trukket tilbage. 

Tryk ”00” , tryk derefter ”#”. Displayet viser ”OLD” , indtast den gamle kode (forhåndsvalgt 0-0-0-0-0-0). 

Tryk derefter ”#” displayet viser ”NEW”, indtast ny kode med 6 tegn. 

Tryk nu ”#”, displayet viser ”AGAIN”. Indtast igen den nye kode og tryk ”#”.  

Displayet viser ”DONE” og ændringen er gennemført. 

Vigtigt:  For sikkerheds skyld bør masterkoden ændres inden brug, især i Hotelversionen. 

Gem masterkoden et sikkert sted, hvor du kan finde den igen. 

 
Åbning af boksen med Nødnøglen. 

Fjern plastkapslen, der sidder inden for kredsen af taster. Sæt nødnøglen i og drej 90 gr. med uret . 

Displayet viser ”nAnUAL”. Åben døren og drej nøglen 90 gr. mod uret, tryk ”#” og boltene vil automatisk 

trække tilbage. 

 



Aflæsning af log. 

For at checke de sidste 100 gange skabet har været åbnet/lukket, skal  låsen være åben  (dvs. boltene er 

trukket tilbage)  

Tryk ”**”, displayet viser ”PROG”, indtast ”060516”, tryk derefter ”#” og displayet viser: 

0 0 6 0 0 1 

1 (første) 2 (anden) 3 (tredje) 

 

1 ’ste :  Hændelsesnummer 

2 ’anden:  Handling åbnet / lukket 

                     ”O” åbningslog 

 ”C” lukningslog 

3’die : Anvendt kode/nøgle 

 ”01” betyder- med brugerkode 

 ”02” betyder – med masterkode 

 ”09” betyder – med mekanisk nøgle 

Ved at trykke på ”#” når du frem til den foregående hændelse. 

 

Udskiftning af batterier  

Hvis batterierne er ved at løbe tør for strøm, viser displayet ”BA-LO” og batterierne skal udskiftes. 

Fjern det grå dæksel på lågens bagside. 

Følg venligst gældende miljøkrav ved bortskaffelse af batterier. 

 

Installation 

Boksen skal fastboltes. Der er huller i bagsiden og bunden af boksen. 

Anvend pluks og skruer hvis det er en betonvæg. Anvend skruer hvis det er en trævæg. 


