
Bruksanvisning 

Modell HT-20ES / Skuffesafe 

1. OBS: Ikke legg masternøklene inn i safen 

 

2. For å låse safen. Lukk skuffen 

Tast inn koden du vil bruke (3-6 siffer). F.eks. 1 2 3 4 #  

For å åpne safen igjen: Tast( 1 2 3 4) safen er åpen 

Frysfunksjon: Hvis du taster feil kode 3 ganger blir du «utelåst» i 5 
minutter. 

 

3. For å låse skuffen med kort (f.eks kredittkort): Lukk skuffen 

Dra kortet fra høyre mot venstre 

For å åpne safen igjen: Dra kortet fra høyre mot venstre 

 

4. Master kode.  

Masterkoden fra fabrikken er: 0 0 0 0 0 0 

For å åpne safen med masterkoden: Tast # to ganger etter hverandre. 
«SUPER» vises i displayet. Tast 0 0 0 0 0 0 og safen er åpen. 

 

Endre master kode: safen må være åpen mens du endrer masterkode. 

Tast # to ganger i rask rekkefølge. Displayet skal nå vise «PROG» 

Tast inn 0 0 0 0 0 0 # 

Displayet viser «CODE» 

 

Tast inn ny sekssifret masterkode (eks. 1 2 3 4 5 6 ) #  

Displayet viser «DONE» og til slutt «GOOD» 



5. Der det er behov for Masterkortåpning(f.eks. nødåpning på et hotell): 

Safen må være åpen når programmering foretas 

Tast * raskt to ganger 

Displayet viser «PROG» 

Tast: 7 2 6 2 4 8 #   

Displayet viser «CARD» 

Dra masterkortet (Hotell admin kort) fra høyre mot venstre 

Displayet viser «DONE» 

Masterkort funksjonen er nå aktivert. 

 

Fastbolting 

1. Trekk ut skuffen så lagt den går. 

2. Utløseren(se bilde) på venstre side presses opp samtidig som utløseren 
på høyre side trykkes ned og skuffen trekkes rett ut. 

OBS: Få noen til å holde fast skroget mens du trekker ut skuffen. 

3. For å sette skuffen på plass igjen etter festing av skroget, påse at 
begge skinnene på skuffen føres helt likt inn i skinnene i skroget og at 
skuffen trykkes helt inn slik at utløserne på begge sider «klikker» i lås. 

 

 

 

 

 

 

 Tlf. 61 27 95 95      e-post. salg@safe-co.no 

  

Utløser 


