
Birepo´s mekaniske nøgleboks: Supra 
 
 
Installationsvejledning: 
 

- Se på fronten af Supra´en. Her finder du 10 
trykknapper, der er nummereret fra 1 til 0. Der er en 
”Open” og en ”Clear” knap. Ved erhvervelse er der 
ingen forud valgt kode. 
 

- Husk at opbevare koden et sikkert sted. For at opnå 
den største sikkerhed, anbefales det at vælge en 4 – 7 
cifret kode. Hvert tal kan kun bruges en enkelt gang. 
 

- Fjern plastikkortet på bagsiden af låget. Bemærk at 
kortets tap bruges som skruetrækker til indstillingen 
af koden. 
 

- 10 grå skruer er synlige på bagsiden – alle påført en 
pil  pegende mod venstre. For at kode boksen, placer 
”skruetrækkeren” i de tal der ønskes, tryk ned, og 
roter den 180 grader. 
 

- Efter kodning, placer kortet på plads igen. Test din 
kode inden du sætter låget på boksen. Birepo er ikke 
ansvarlig for forkert kodning, som resulterer i 
manglende oplukning. 

 
Såfremt der er spørgsmål, kan al henvendelse rettes til: 
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