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Åpning av safen første gang 
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Sett inn 4 stk AA (1,5V) batterier inn i den medfølgende eksterne 
batteriboksen og plugg den i kontakten på undersiden av låsen. Du 
vil høre flere toner og en liten melodi når låsen er klar til bruk. 
Sett i nøkkelen i nøkkel låsen på venstre side. 
Trykk fabrikkoden som er #1234# eller masterkoden som er 
#123456# for å åpne safen. Displayet blir blått og viser ”OPEN”. 
Du har nå 5 sekunder på å vri om nøkkelen og åpne safedøren 
med nøkkelen før safen låser seg automatisk. 
Koble fra den eksterne batterikassen. 

1. Boltene 
2. Reset-knapp 
3. Batteriboks 
4. Skapet 
5. Nøkkellås 
6. LCD display 
7. * tast 
8. Nødnøkkeldeksel 
9. # tast (start og bekreft knapp) 
10. Knapp for å åpne nødnøkkeldeksel 
11. Tilkobling for ekstern batterienhet 
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Sette inn batterier 
Batterikassen er lokalisert på innsiden av døren. Ta av batteri-
lokket og sett inn 4 stk vanlige AA (1,5V) batterier, enten 4 
stk nye batterier eller de som ble brukt i den eksterne batteri-
kassen ved første gangs åpning. 
Medfølgende batterier er kun testbatterier og bør skiftes. 

Sette dato og klokkeslett 

Datoformat er basert på år/måned/dag. For å sette dato trykk *. 
Trykk 8 for å gå oppover, 0 for å gå nedover. Når riktig 
verdi er satt trykk # for å gå til neste felt og gjenta prosedyren til 
både dato, klokkeslett og ukenr. er satt. 

Det er satt en standard kode #1234# og en masterkode #123456# 
fra fabrikk. Disse kodene bør byttes. 
Skapet SKAL ALLTID være åpent når koder endres. 
Åpne skapet ved å trykke #1234# vri om nøkkelen og åpne døren. 
Forandre koden: Trykk # gammel kode # ( fabrikk koden 1234 ) 
Trykk * , trykk ny kode 1-8 siffer avslutt med # , Displayet viser 
INTO og ny kode er nå satt . 
Test den nye koden umiddelbart med døren åpen. 
Forandre masterkoden: Trykk # masterkoden ( fabrikk 123456) 
Trykk # trykk * trykk ny masterkode 1-8 siffer avslutt med # , 
Displayet viser INTO og masterkoden er nå satt. 
Test den nye koden umiddelbart med døren åpen. 

Legge inn ny kode 

Alarm 

Bruke skapet 
For å åpne skapet trykk # kode #, sett i og vri nøkkelen til høyre 
for åpen posisjon. Åpne døren vha. håndtaket innen 5 sekunder. 
Skapet låser seg automatisk når døren lukkes igjen. Ønsker du 
også å låse med nøkkelen vri nøkkelen mot venstre og ta den ut. 

Skapet er utstyrt med alarm som utløses ved angrep på dør. For å 
skru på alarmen må man trykke på 0 når skapet er låst. 
Displayet viser da BELL ON. Skrus automatisk av når riktig kode 
blir slått. 

Nødtilgang 
Skapet har en medfølgende masternøkkel som overstyrer den 
elektronisk kodelåsen. For å kunne bruke denne må dekselet 
til høyre fjernes. Dette gjøres ved å bruke f.eks en liten skrutrekker 
og trykke inn i tilgangspunktet på undersiden av låsen, 
så skyves lokket ut. Sett så inn nødnøkkelen og vri om. Påse at den 
vanlige nøkkel er vridd om til åpen posisjon. Safen skal 
nå være mulig å åpne 
Nb! IKKE oppbevar denne nøkkelen eller den eksterne         
batterikassen i skapet da disse ikke kan erstattes 

Ved svake batterier vil ikke kodelåsen åpne seg og batterier må 
skiftes. Lås opp skapet ved å enten benytte den eksterne 
batterikassen eller nødnøkkelen. Koden vil ikke slettes ved 
batteribytte. 

Varsling om batteri bytte 

Åpning av 
nødnøkkel-
tilgang 

Montere fast safen 
Sett fast safen ett sted hvor den ikke er lett å fjerne. Kan festes både 
på vegg og gulv. 
• Bor hull for enten ekspansjonsboltene ( 4 skruer vedlagt) eller  

andre skrue typer 
• Bruk ekspansjonsboltene til montering av safen på betong-

vegger eller gulv 
• 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. 

Trenger du hjelp - ta kontakt med oss! 


