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KÄYTTÖOHJEET
Elektroninen Security Box BH1 
BAHAG-NRO: 4024506254893

Vihreä valo

Punainen valo

Käyttöpainike

Nestekidenäyttö

Näppäimistö

Paristolokeron kansi

Nollauspainike

Kassakaapin ovi

Nollauspainike

KÄYTTÖOHJEET
HUOMIO: Älä jätä avainta Security Boxin sisäpuolelle.

 1. SECURITY BOXIN AVAAMINEN KORVIKEAVAIMELLA
Käyttäjän turvallisuuden takia olemme kehittäneet käsin toimivan järjestelmän, jolla 
Security Boxin turvatoiminnot voidaan kiertää. Security Box avataan ensimmäistä 
kertaa poistamalla vain paristolokeron kansi (d) (katso kuva 1). Näkyviin tulee 
avaimenreikä. Avain työnnetään avaimenreikään ja avainta kierretää 
vastapäivään. Tämän jälkeen kahvaa (a) kierretään myötäpäivään. Näin Security 
Box voidaan avata käsin.

 2. PARISTOJEN ASENTAMINEN
Security Boxiin tarvitaan 4 “AA”-paristoa (1,5 V R06).
Paristot asetetaan paikoilleen irrottamalla ensin paristolokeron kansi (d) (katso 
kuva 1) ja asettamalla kaikki neljä paristoa sisään. Varmista, että plus- ja 
miinus-navat tulevat oikein päin. Näyttö (e) tarkistaa tämän jälkeen automaattisesti 
sähköisen lukitusjärjestelmän tilan ja sikäli kuin lukitusjärjestelmä toimii, näytössä 
näkyy ilmoitus “good”.

 3. SECURITY BOXIN AVAAMINEN PARISTOJEN ASETTAMISEN 
JÄLKEEN
Security Boxin ovi avataan painamalla painiketta “START” (c) (katso kuva 1). 
Näytössä näkyy tällöin “--------”. Syötä nyt välittömästi toinen tehtaalla 
esiasetetuista numerokoodeista. 0,0,0,0 (käyttökoodi) tai 8,8,8,8 (pääkoodi) ja 
vahvista koodi painamalla painiketta “START”. Vihreä valo (f) syttyy palamaan, ja 
näytössä lukee “OPEN”. Avaa Security Boxin ovi 4 sekunnin sisällä kahvaa (a) 
käyttäen.

Ellet halua koodia sen syöttämisen aikana näyttöön, paina ensimmäisellä kerralla 
kaksi kertaa painiketta “START”. Muut toimintavaiheet suoritetaan kuten on 
esitetty.

(katso kuva 1)
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(katso kuva 2) (katso kuva 3)

 6. PARISTOJEN VAIHTAMINEN
Security Boxiin tarvitaan 4 “AA”-paristoa (1,5 V R06).
Aseta uudet paristot sisään. Näyttö tarkistaa tämän jälkeen automaattisesti 
uudelleen sähköisen lukitusjärjestelmän tilan ja sikäli kuin lukitusjärjestelmä toimii, 
näytössä näkyy ilmoitus “good”. Laitteeseen suositellaan alkaliparistoja. 

 7. SECURITY BOXIN MEKAANINEN AVAAMINEN
Käyttäjän turvallisuuden takia olemme kehittäneet käsin toimivan järjestelmän, jolla 
Security Boxin turvatoiminnot voidaan kiertää. Jos koodi unohtuu tai häviää, tulee 
paristolokeron kansi irrottaa ja paristot ottaa pois. Näkyviin tulee avaimenreikä. 
Avain työnnetään avaimenreikään ja avainta kierretää vastapäivään. Tämän 
jälkeen kahvaa (a) kierretään myötäpäivään. Security Box voidaan nyt avata käsin.
 
 8. SECURITY BOXIN KIINNITTÄMINEN
Security Box voidaan kiinnittää lattiaan, seinään tai kaappiin, jotta Security Boxin 
varastaminen saadaan estettyä. Kassakaapin pohjassa ja takaseinässä on neljä 
porattua reikää (läpimitta 8 mm), ja se voidaan ruuvata kiinni mukana toimitetuilla 
ruuveilla. (Katso kuva 3).

HUOMIO: Security Box on painava, joten se tulee kiinnittää tukevalle ja varmalle 
alustalle. Security Box kiinnitetään kuvan 3 osoittamalla tavalla.

 4. KOODIN OHJELMOINTI
Neuvo: Security Box voidaan ohjelmoida kahdella eri koodisarjalla. Käyttäjän 
turvallisuuden kannalta on suositeltavaa ohjelmoida kaksi uutta koodisarjaa 
Security Boxin avaamisen ja paristojen paikoilleen asettamisen jälkeen ja muuttaa 
näin tehtaalla esiasetetut koodit.

Käyttökoodin ohjelmointi
A. Paina punaista painiketta (b) (katso kuva 2) ja vapauta painike. Näyttöön 
ilmestyy seuraava teksti: “SET CodE”. 
B. Syötä nyt se 3 - 8 numeron sarja, jota haluat käyttää käyttökoodina ja vahvista 
valintasi painamalla painiketta “START”. Näyttöön ilmestyy nyt viesti “IN” sekä 
antamasi numerot. Tämä merkitsee sitä, että laite on tallentanut uuden 
käyttökoodin. 

Pääkoodin ohjelmointi
A. Paina punaista painiketta, vapauta se ja paina tämän jälkeen painiketta  
“START”. Näyttöön ilmestyy viesti “oLd CodE”.
B. Syötä nyt alkuperäinen pääkoodi (tehtaalla asetettu koodi: 8,8,8,8) ja paina 
painiketta “START”. Näyttöön ilmestyy nyt viesti “SET”. Syötä nyt se 3 - 8 numeron 
sarja, jota haluat käyttää pääkoodina ja vahvista valintasi painamalla painiketta 
“START”. Näyttöön ilmestyy nyt viesti “rE-InPUT”.
C. Syötä nyt syöttämäsi numerot uudelleen ja vahvista valintasi painamalla 
uudestaan painiketta “START”. Näyttöön ilmestyy nyt viesti “IN” sekä antamasi 
numerot. Tämä merkitsee sitä, että laite on tallentanut uuden pääkoodin.   

Jos kassakaapin omistaja tai luvaton muu käyttäjä syöttää väärän numerosarjan, 
punainen valo (g) syttyy palamaan, ja näyttöön ilmestyy teksti “Error”, eikä Security 
Boxia voida avata. 

Jos laitteeseen syötetään väärä koodi yli 4 kertaa peräjälkeen, ilmestyy näyttöön 
teksti “Error”, ja hälytyslaitteesta kuuluu varoitusääni noin kolmen minuutin ajan. 
Näiden kolmen minuutin aikana oikeata koodia ei voida syöttää. 
Näiden kolmen minuutin aikana Security Box ovi voidaan avata korvikeavainta 
käyttämällä. 

 5. PARISTOJEN VAIHTAMISTA KOSKEVA NEUVO
Paristojen varaustason tarkastamista varten tulee painaa painiketta “START”. Jos 
paristot ovat pian tyhjät, näytössä lukee teksti “Lo-BAE”. 
Paristot tulee siis tällöin vaihtaa.  
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