
Åpning av safen første gang 

D 40 C 

Safen leveres med fabrikkode 50.  
Åpning av safen: Drei kodehjulet 4 ganger helt rundt til venstre. 3 runder stopp på 4. gang 
du passerer tallet 50 mot markeringsstreken på kodehjulet. Drei kodehjulet så til høyre til 
det stopper og døren åpnes. 
Dersom safen ikke lar seg åpne ved å bruke tallet 50 prøv 49 eller 48 da noen av kode-
låsene kan ha forskjellig fabrikkode. 

Legge inn ny kode 
Når koden skal stilles om må låsen være åpen (låsetunga tilbaketrukket) og døra på safen må være åpen. 
 

Deretter gjør følgende: 
 

Det er en omstillingsstrek på kodelåsen(klokka 11) 
Vri kodehjulet mot venstre, passer tallet 50 tre ganger og stopp den fjerde gangen på tallet 50 på omstillingsstreken. 
Deretter settes omstillingsnøkkelen inn i låskassa på innersiden av døren og vri en kvart omdreining. 

 

Deretter velges 3 kodetall som skal være brukerkoden: 
OBS: det siste tallet i koden må ikke være et tall mellom 0-20 
 
Eksempel på valgt kode: 10 – 20 – 30  
 

Når omstillingsnøkkelen er satt inn og vridd en kvart omdreining så stilles den nye kode mot omstillingsstreken 
 

Drei mot venstre, passer tallet 10 tre ganger og stopp fjerde gangen på tallet 10 på omstillingsstreken 
Drei mot høyre, passer tallet 20 to ganger og stopp tredje gangen på tallet 20 på omstillingsstreken. 
Drei mot venstre, passer tallet 30 en gang og stopp andre gangen på tallet 30 på omstillingsstreken 

 

Vri deretter omstillingsnøkkelen tilbake og ta den ut. 
 

OBS: test din nye kode 2-3 ganger med ÅPEN DØR før du låser safen. 

Bruke safen 

Åpning av safen med din egen kode: f.eks 10 - 20 - 30 
• Drei mot venstre, passer tallet 10 tre ganger og stopp fjerde gangen på tallet 10 
• Drei mot høyre, passer tallet 20 to ganger og stopp tredje gangen på tallet 20   
• Drei mot venstre, passer tallet 30 en gang og stopp andre gangen på tallet 30   
• Drei så til høyre til kodehjulet stopper av seg selv og da er safen åpen. 
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Åpningsstrek 
Omstillingsstrek 

Omstillingsnøkkel 

Vri til høyre ved setting 
av ny kode 

Montere fast safen 

Sett fast safen ett sted hvor den ikke er lett å fjerne. Klargjort for festing på vegg. 
• Bor hull for enten ekspansjonsboltene ( 4 skruer vedlagt) eller andre skrue typer 
• Bruk ekspansjonsboltene til montering av safen på betongvegger. 
• Når du er sikker på at du har fått plassert safen der du vil ha den - stramme alle skruene godt til. 
VIKTIG: Bruk vedlagte ekspansjonsbolter hvis safen skal monteres til betong. Bruk andre typer skruer ved feste til 
andre materialer. 


