
Gebruiksaanwijzing 

mySafe-Fingerprint

1   Installeren
Openen met de noodsleutel
1.  Verwijder het magnetisch-afdekplaatje rechts onder.
2. Draai de noodsleutel tegen de klok. Laat de sleutel niet los.
3. Draai met de klok mee aan de draaiknop en de deur zal opengaan.
4.  Open het vakje voor de batterijen en plaats hier 4 AA-batterijen in.

Openen met Fingerprint
1. Stop 4 AA-batterijen in de noodstroomvoorziening.
2. Verwijder het magnetisch-afdekplaatje rechts onder en sluit de

noodstroomvoorziening aan.
3.  Er klinken twee korte pieptonen, aansluitend legt u uw vinger op de scanner.
4.  Er brandt een groen lampje, aansluitend zal er een geel lampje branden. Na een 

paar seconden hoort u twee korte pieptonen en een groen lampje gaat branden.
5.  U heeft nu 5 seconden de tijd om de safe te openen.

Code veranderen
1.   Druk op de groene knop aan de binnenzijde van de deur. Er klinkt een pieptoon 

en een geel lampje aan de buitenzijde gaat branden en een groenlampje gaat 
knipperen.

2.   Scan nu uw vinger.
3.  Na een lange pieptoon gaat een groen lampje branden als de vingerafdruk met 

succes is opgeslagen. 

Mocht dit niet het geval zijn zal er een rood lampje gaan branden. U moet dan 
gewoon de procedure nog een keer herhalen. Capaciteit 100 vingerafdrukken.

2   Het openen en sluiten van de safe.
Openen
1.  Leg uw vinger op de sensor. Er klinkt nu een pieptoon en een geel lampje zal gaan 

branden. Tegelijk zal er een groen lampje knipperen. Het systeem controleert nu 
uw vingerafdruk.

2. Als de vingerafdruk herkent wordt hoort u twee pieptonen. Een groen lampje licht
 op en de deur wordt voor 6 seconden ontgrendeld. Draai aan de draaiknop met de 
 klok mee en de deur is open.
3.  Als de vingerafdruk niet herkent wordt hoort u drie pieptonen en brandt een rood 

lampje.
4.  Als er drie maal achterelkaar een niet opgeslagen vingerafdruk gescand wordt
 gaat er een geel lampje branden en zal er een alarm klinken voor één minuut.
 Om het alarm te stoppen gebruikt u een opgeslagen vingerafdruk.

Sluiten
1.   Sluit de deur en draai aan de knop tegen de klok in.

Alle vingerafdrukken wissen
Om alles te wissen drukt u 5 seconden op de rode knop aan de binnenzijde van de 
deur. Er klinkt dan een lange pieptoon. Als alles gewist is zal de groene lamp gaan 
branden, en de safe kan weer opnieuw geprogrammeerd worden.

3   Alarm

Alarm bij trillen/schudden, deze functie moet apart geïnstalleerd worden. 
1.  Om het te activeren drukt u op de rode knop aan de binnenzijde van de deur.
2.  U hoort een piepsignaal en aansluitend gaat het gele lampje aan de voorzijde 

voor een seconde branden.
3.  Als het alarm geactiveerd is zal telkens als het apparaat geschud wordt het 

alarm in werking treden.
4.  Om het alarm uit te zetten dient u een vingerscan te doen. Daarna moet het 

alarm weer opnieuw geïnstalleerd worden. 
5.  Het alarm kan zowel met gesloten als ook met geopende deur geactiveerd 

worden.

4   Batterijen

Als bij het ingeven van de code zowel het groene alsook het rode lampje gaat 
branden dan wijst dit op een te lage spanning van de batterijen. Deze moeten dan 
vervangen worden.

Batterijen wisselen 
Als de batterijen volledig leeg zijn opent u de deur via de noodstroomvoorziening. 
En kunt u de batterijen aan de binnenzijde van de deur vervangen.

5   Vingerafdruk wordt niet herkent en noodgevallen

Als de safe uw vingerafdruk niet herkent of er is een storing met de elektronica van 
het apparaat onderneemt u de volgende stappen:
1.  Verwijder het magnetisch afdekplaatje aan de voorzijde.
2.   Steek de noodsleutel in het slot en draai deze tegen de klok in, laat de sleutel 

niet los.
3.  Draai de draaiknop met de klok mee en de deur zal zich openen.
4. Als uw vingerafdruk of cijfercode niet herkent wordt sla hem dan opnieuw op.

6   Tips en waarschuwingen

–   Bewaar uw noodstroomvoorziening en uw noodsleutel op een veilige plek maar 
zeker niet in de safe.

–   Als de safe voor lange tijd niet gebruikt wordt verwijder dan de batterijen om 
eventuele schade aan de elektronica te voorkomen.

–   Als de safe aan de wand gemonteerd wordt, kontroleer dan eerst of deze wand 
daarvoor geschikt is.

1 LED 
2 Magnetisch afdekplaatje
3 Vingersensor
4 Noodsleutelgat
5 Noodsleutel
6 Batterij-aansluiting
7 Noodstroomvoorziening
8 Batterij-ruimte
9 Reset-knop
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Het apparaat mag niet met het 
normale huishoudelijke afval worden 
weggegooid. Het moet apart worden 
verzameld.

(aan de zijkant)


