
Vennligst ta deg tid til å sette deg inn i denne bruksanvisningen 
for å kunne benytte skapet på en best mulig måte. 

MN-20 EK HT-20 EKA K 36 E 

1. Boltene 
2. Reset– knapp - rød knapp  (til venstre for batteriboks) 
3. Batteri boks 
4. Håndtak 
5. Beskyttelses plate over nøkkelhull for masternøkkel 
6. Grønn lampe 
7. Rød lampe 
8. Gul lampe 
9. Bekreft knapp ved setting av kode 

Åpning av safen første gang 

Når safen skal tas i bruk må den åpnes med vedlagte master-
nøkkel. 
1. Fjern lokket over masternøkkelhullet, sett inn master-

nøkkelen, vri nøkkelen mot klokka .  
2. Vri håndtaket (med klokka) - åpne skapet 
3. Ta ut masternøkkelen. 
VIKTIG: Oppbevar masternøkkelen på et trygt sted -  

OBS! Ikke i dette skapet 

• Åpne døren ved å benytte masternøkkelen (som over) 
• Sett inn 4 x 1,5V (AA) i batteriboksen på innersiden av   

døren 
• Dersom både den røde og den grønne lampa på fronten av 

skapet lyser, er spenningen for lav og batteriene må skiftes  
VIKTIG: Sett inn 4 nye batterier. Pass på at + og -  symbolene 
stemmer. Dersom safen  står uten  batterier i mer enn 30 min. 
må koden settes på nytt 

• Trykk fabrikkoden, 159, eller din egen kode (se avsnitt 
om hvordan du setter din egen kode). Ved hvert trykk 
høres et pip og den gule lampa blinker.  

• Trykk A eller B etter koden og den grønne lampa vil lyse 
• Åpne safen med håndtaket - vri med klokka 
VIKTIG: Fabrikkoden er 159. Dersom den gule lampa blinker 
3 ganger samtidig med  3 pip, trykk koden en gang til. 

Lukking av døren 
• Vri håndtaket mot klokka for å lukke døra 

Sette inn batterier 

Åpning av døren 

Sette din egen kode 
• Mens døra er åpen, trykk reset knappen på innersiden av dø-

ren, sett din nye kode når den gule lampen lyser. 
• Trykk din nye kode (3-8 siffer) og trykk deretter A eller B 

knappen for å bekrefte den nye koden. Du vil høre 2 pip som 
indikerer at den nye koden er godkjent og lagret. 

• Dersom den gule lampa blinker 3 ganger sammen med 3 pipe-
lyder er ikke den nye koden aktiv, og du må prøve en gang til. 

Sette master kode 

• Åpne døra, trykk 0 to ganger og trykk resetknappen på inner-
siden av døra. 

• Du kan trykke ny kode når den gule lampa lyser. 
• Trykk den nye masterkoden (3-8 siffer), deretter trykk A eller 

B knappen for å bekrefte den nye koden. Når den gule lampa 
har blinka sammen med 2 pipelyder er den nye koden klar til å 
brukes. 

• Dersom den gule lampa blinker 3 ganger er ikke den nye   
koden aktiv og den må settes på nytt. 

Åpning av safen med masternøkkel 

Når du åpner safen første gang eller at noe feil har oppstått med elek-
tronikken eller noe feil med koder må masternøkkel benyttes. 
• Fjern lokket over masternøkkelhullet 
• Sett inn masternøkkelen, vri den mot klokka, og åpne skapet 

med håndtaket 

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! 

Safe - Co AS 
Postboks 96/Torpavegen 16 
2607 Vingrom 
Tlf 61 27 95 95 
Fax 61 27 95 90 
E-post: salg@safe-co.no 

• Dersom det trykkes  feil kode 3 ganger vil safen avgi en     
varsellyd i 20 sekunder 

• Dersom det trykkes feil ytterligere 3 ganger vil varsellyden 
vare i 5 minutter. 

• Vent til varsellyden stopper før koden trykkes på nytt. 
VIKTIG: Tastaturet er ikke aktivt mens pipelyden varer. Pipelyden 
kan bare stoppes ved å åpne safen med masternøkkelen og å ta ut 
batteriene. 


