
Bruksanvisning for Protector Digital 
Les bruksanvisning før du tar safen i bruk  

Ikke oppbevar master koden eller master nøkkelen innvendig i skapet  
 

Første gangs åpning :  
Koden på denne safen er programmert som fabrikk kode 1-5-9-# 

Trykk derfor 1-5-9-# og vri om håndtaket mot høyre og åpne skapet , døren må åpnes 
før det har gått ca 5 sekunder ellers vil døren låse seg igjen. 

 
Låse safen med og lukke døren og vri håndtaket mot venstre  

 
Slår du feil kode/tall kan du rette / fjerne med *  

Slår man feil kode 3 ganger blokkeres låsen i 2 minutter. 
 

Normalt vises koden i displayet  
Hvis du ikke ønsker at koden skal vises i displayet ! trykk * før koden. 

 
Legg inn egen kode / forandring av kode 2 til 8 siffer kan benyttes. 

Når du forandrer koden ha døren åpen med låseboltene ute slik at ny kode må testes før 
døren kan lukkes . 

Forandringsknappen finner du bak døren ved batterikassa merket som nøkkel  
Skyv batterilokket til siden så kommer knappen til syne  

 
Metode 1 : Trykk på forandringsknappen , trykk ønsket kode og avslutt med #  

Ny kode er nå satt. 
Metode 2: Trykk #, trykk gammel kode, trykk # , Trykk ny kode ,trykk #  

Ny kode er nå satt. 
 

Master koden til skapet står på toppen av første side på den utenlandske bruksanvisning 
Har man glemt bruker koden kan skapet åpnes med master koden eller master 

nøkkelen hvis skapet har gått tom for batteri. 
Ved bruk av nøkkel vri den runde delen med display kvart gang  mot venstre , under 

lokket finnes nøkkellåsen . 
Forandre master kode . trykk # # # (3 x #) trykk master kode # , trykk ny master kode #. 

Ny master kode er nå satt. 
 
 

Vanlige feil ! : svake batterier . 
Håndtaket står i  press mot høyre før koden trykkes. 

 
 
 
 


