
Instruktion 4.1. 

 USER MANUAL 
FIREPROOF SAFE  
YES 020 / 030 

 

Important information 
• Store your codes in a safe place. Never use private information like birthdays, phone number etc. 

• Remove the batteries if the cabinets is not going to be used for a long time. 

Installing batteries 
Insert 4 pcs LR6/AA/1.5 V alkaline batteries in the compartment on the outside. 
Try to open the safe according to the section “Open the safe with User code” below. 

Open the Safe with User code 
1. Press ”START” the display will show ”------”. 

2. Enter your code (factory code: 123456 or 567890). The lock beeps with every push on a key.   

If the code is right, the lock plays a short melody, the green LED lights up and “OPEn” appears in the 

display. 

3. Turn the handle clockwise and open the door.  

NOTE! Five faulty entries will lock the safe for 3 minutes and during this time the lock will beep. 

To lock the safe 
1. Close the door completely. Make sure nothing gets jammed. 

2. Turn the handle anticlockwise. 

Change User code 1 & 2 
1. Open the safe. 

2. Push the white button on the inside of the door. The lock answers with a beep and the display shows  ”-

CodE-” and then ”USEr-”. 

3. Press 1 or 2 depending on which user should be changed. Push ”START” the display shows ”------”. 

4. Enter a new User code (6 digits). The display shows ”AgAIn”. 

5. Enter the new User code again. The display shows ”In_1” and the green LED lights up. 

Delete user  2 
1. Open the safe. 

2. Push the white button on the inside of the door. The dispay shows ”USEr –”. 

3. Push 2. 

4. Push the white button on the inside of the door. 

Keypad lock 
1. Push ”START” for 3 seconds. The display shows ”Act” and answers with a beep and red LED light. 

2. To unlock the keypad, do as above. The display shows ”dEAct” and answers with a beep and green LED. 

Change batteries 
When you see ”Lo-bat” in the display it’s time to replace the batteries Insert 4 pcs LR6/AA/1.5 V alkaline 
batteries in the compartment on the outside. Make sure that used batteries are handled in an environmentally 
friendly way. 
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Instruktion 4.1. 

 BRUKSANVISNING 
DOKUMENTSKÅP  
YES 020 / 030 

  

Viktig information 
• Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande. 

• Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under längre tid. 

Att installera batterier 
Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier  i batterifacket på dörrens utsida. 
Prova att öppna låset enligt avsnittet ”Att öppna skåpet med användarkod” nedan.  

Att öppna skåpet med användarkod  
1. Aktivera låset genom att trycka på START, displayen tänds ”------”. 

2. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 123456 eller 567890). Pip signaleras vid varje knapptryckning.   

 Låset spelar en kort melodi vid rätt kod och det står ”OPEn” i displayen och den gröna lampan lyser. 

3. Vrid vredet medurs och öppna dörren.  

Obs! Fem felaktiga koder medför att låset piper under 3 minuter och låset blockeras i 3 minuter. 

Att låsa skåpet 
1. Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm. 

2. Vrid vredet moturs till stopp. 

Att ändra användarkod 1 & 2 
1. Öppna skåpet. 

2. Tryck in den vita knappen på dörrens insida. Låset svarar med ett pip och displayen tänds upp och visar        

”-CodE-” och sedan ”USEr-”. 

3. Tryck 1 eller 2 beroende på vilken användare som skall ändras. Tryck ”START” Displayen visar ”------”. 

4. Knappa in önskad öppningskod (6 siffror). Displayen visar ”AgAIn”. 

5. Knappa in den nya önskade öppningskoden igen. Displayen visar ”In_1” och den gröna lampan lyser. 

Radera användare 2 
1. Öppna skåpet. 

2. Tryck in den vita knappen på insidan av dörren. Displayen visar ”USEr –”. 

3. Tryck 2. 

4. Tryck in den vita knappen på dörrens insida. 

Låsa knappsatsen 
1. Tryck samtidigt på  ”START” i 3 sekunder. Displayen visar ”Act” och signalerar med pip och rött ljus. 

2. För att låsa upp knappsatsen gör om ovanstående. Displayen visar ”dEAct” och grönt ljus och ljudsignal. 

Att byta batterier 
När batterierna börjar ta slut visar displayen ”Lo-bat”. Sätt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i 

batterifacket på dörrens utsida. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 
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