
 

Instruksjonsmanual  
 

 

NB! Ikke oppbevar masternøkkelen i skapet 

1. Åpne skapet for første gang 
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. 

2. Sette inn batterier 
Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier. Batterier medfølger ikke. 
Batterikassen er lokalisert på baksiden av døren. Fjern dekselet og sett inn batteriene. Lukk dekselet. 

3. Legge inn kode 
A. Trykk på den røde knappen  på baksiden av døren ved hengslene. Slipp knappen og du vil høre to pip. 
B. Trykk din ønskede kode 3 til 8 siffer. Trykk på # innen 15 sekunder for å bekrefte ny kode, ellers må du 

begynne på nytt. 
C. Test din nye kode med døren ÅPEN. Tast kode og bekreft med å trykke på #. 

4. Bruke skapet 
For å åpne skapet trykk din kode og bekreft med å trykke på #. Du vil høre et pip og det grønne lyset tennes. Åpne 
døren vha. håndtaket innen 5 sekunder. 
Hvis feil kode tastes inn 3 ganger, må du vente 20 sekunder før du prøver igjen. Ved ytterligere inntastet feil kode 
3 ganger må du vente 5 min. før du kan prøve på nytt. 

5. Varsling om batteribytte 
Hvis batteriene er dårlige og må byttes vil det røde lyset(til venstre) tennes når du taster koden for å åpne skapet 
og varsle deg umiddelbart. 

6. Bytte batterier 
Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier.  
Åpne skapet, fjern dekselet på baksiden av døren og sett inn de nye batteriene. Lukk dekselet.  

7. Overstyring av kode for åpning av skapet 
Hvis du har glemt koden eller av andre årsaker ikke får åpnet skapet med kode, kan masternøkkelen benyttes. 
Fjern gummiknappen foran på døren, sett inn masternøkkelen i låsen og vri om mot venstre. Vri dørhåndtaket mot 
høyre og døren vil åpnes. Ta godt vare på masternøklene da de IKKE kan gjenskaffes. 

8. Montering av skapet 
Skapet bør fastmonteres.  
 
 

Gjelder sikkerhetsskapene HO25E, HO35E, HO61E, LAPTOP E samt 
nøkkelskapet B24E 
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