
NB! Det medfølger 2 stk masternøkler.Ta godt vare på disse og ikke oppbevar dem i skapet  

1. Åpne for første gang 
– Fjern skruen på siden av batteridekselet 
– Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen ned 
– Sett inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline) 
– Elektronikken trenger nå ca. 30 sek. for å kjøre opp programmet. Deretter trykker du „On/Enter-tasten“ 
– Tast inn brukerkoden (fabrikkinnstilling: 168) 
– Safen åpnes og kan programmeres.  

2. Sette inn/bytte batterier 
– Skapet benytter 4 stk vanlige AA(1,5V) batterier. 
– Fjern skruen på siden av batteridekselet 
– Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen ned 
– Sett inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline) 

3. Endre brukerkode 
– Trykk „On/Enter“ tasten 
– Deretter taster du inn din kode. Døren vil nå åpne seg automatisk 
– Trykk „On/Enter“ tasten, og hold den inne til den gule lampen blinker 
– Tast inn den nye brukerkoden (3 til maks. 6 siffer) 
– Trykk en gang til på „On/Enter“. Ved vellykket kodendring vil du få grønt lys.. 

4. Programmere safen 
– Trykk „On/Enter-tasten“. 
– Deretter taster du inn Masterkoden(fabrikkinnstilling 12345678). Døren vil nå åpne seg automatisk 
– Trykk „On/Enter“ tasten, og hold den inne til den gule lampen blinker 

Du er nå i programmeringsmodus og så lenge den gule lampen blinker kan du programmere safen. 

 Endre Masterkode 

– Tast 22  
– Trykk „ON/Enter-tasten“. 
– Tast inn den nye Masterkoden (8 siffer) 
– Gjenta den nye Masterkoden(8 siffer). 
– Bekreft med å trykke på „On/Enter-tasten“. 

Endre brukerkode 

– Tast 28 
– Trykk „ON/Enter-tasten“. 
– Tast inn den nye brukerkoden (3-6 siffer) 
– Bekreft med å trykke på „On/Enter-tasten“. 

Lagre finger( mulighet for totalt 5 forskjellige fingre) 

– Tast 23 
– Trykk „ON/Enter-tasten“. 
– Dra fingeren over sensoren flere ganger. Gult lys blinker for hver gang fingeren dras over sensoren 
– Når lyset blir grønt er fingeravtrykket lagret. 

Slette alle lagrede fingre 

– Tast 33 
– Trykk „ON/Enter-tasten“. 

Slette brukerkoden 

– Tast 38 
– Trykk „ON/Enter-tasten“. 

Omstilling fra standardmodus til  hotellmodus 

– Tast 46 
– Trykk „ON/Enter-tasten“. 

Omstilling fra hotellmodus til standardmodus 

– Tast 76 
– Trykk „ON/Enter-tasten“. 

Avslutte programmeringsmodus 

– Trykk 2 ganger på „Close/Clear-tasten“. 



5. Bruke skapet (Standardmodus) 
For å åpne skapet med kode: 

– Trykk „On/Enter-tasten“ 
– Tast inn brukerkoden eller masterkoden 
– Døren åpnes automatisk. 

For å åpne skapet med finger: 

– Trykk „On/Enter-tasten“ 
– Trekk fingeren over sensoren 
– Døren åpnes automatisk. 

Ved feil kode vil du få rødt lys .Ved tre gale forsøk sperrer elektronikken safen i 5 minutter.(Rødt blinkende lys) 
Etter denne tiden kan safen åpnes med finger, generalkoden eller riktig brukerkode. Hvis du taster inn et feil siffer, 
kan du slette denne inntastingen med tasten „Close/Clear“. 

For å låse skapet: Lukk døren og trykk på „Close/Clear“ 

6. Varsling om batteribytte 
Hvis batteriene er for svake lyser batterilampen . Da må alle 4 batteriene skiftes ut iht. pkt.2 

7. Overstyring av kode for å åpne skapet 
Den medfølgende masternøkkelen kan benyttes for å åpne skapet hvis både brukerkode og masterkode er glemt og 
finger ikke virker 

– Fjern skruen på siden av batteridekselet 
– Skyv dekselet til frontdekselet med PointSafe-logoen ned 
– Fjern batteriene 
– Putt nøkkelen i nøkkelhullet og vri mot venstre så åpner skapet seg. 

Ta godt vare på masternøklene da de IKKE kan gjenskaffes. 

8. Bruke skapet i hotellversjon 
Safen kan settes i hotellmodus. Se pkt.4 for omstilling til hotellmodus 

For å åpne skapet med kode: 

– Trykk „On/Enter-tasten“ 
– Tast inn brukerkoden eller masterkoden 
– Døren åpnes automatisk. 

For å åpne skapet med finger: 

– Trykk „On/Enter-tasten“ 
– Trekk fingeren over sensoren 
– Døren åpnes automatisk. 

Lagre finger(døren åpen med boltene inne) 
– Trykk „On/Enter“ tasten, og hold den inne til den gule lampen blinker 
– Dra fingeren over sensoren flere ganger. Gult lys blinker for hver gang fingeren dras over sensoren 
– Når lyset blir grønt er fingeravtrykket lagret. 
– Bekreft ved å trykke „Close/Clear-tasten“ 

Lagre brukerkode(døren åpen med boltene inne) 
– Trykk „On/Enter“ tasten, og hold den inne til den gule lampen blinker 
– Tast inn den nye brukerkoden (3 til maks. 6 siffer) 
– Trykk en gang til på „On/Enter“. Ved vellykket kodendring vil du få grønt lys.. 
– Bekreft ved å trykke „Close/Clear-tasten“ 

Slette gjestekoder(dersom skapet er lukket) 
– Trykk „On/Enter“ tasten 
– Trykk 34 
– Trykk „On/Enter“.  
– Tast inn masterkoden. Grønt lys kommer på hvis vellykket 
– Alle brukerkoder og fingre er nå slettet. 

9. Montering av skapet 
Skapet bør fastmonteres. 


