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Fire Safe
Thank you for choosing Master Lock to store all your important documents and valuables.
We hope that this product will help you stay organized and provide you with the peace-of-mind of knowing the things most important to you are protected.

Warning

Mechanical Combination Lock

Gun warning
This product is not intended for the secure storage of all materials.
Items such as firearms, other weapons, combustible materials, or
medication should NOT be stored in this unit.

NOTE:
• Store combination (and keys if
equipped) in a secure location
(other than in the safe).

If you choose to store delicate items such as jewelry with working parts,
watches, stamps, or photos in your safe, we recommend putting them in
an air-tight container, prior to placing them in the safe for storage.
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Warning
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1

C lose the door and pull the
handle upward until the handle
is horizontal.

F or water-resistant units,
additional pressure to the front,
left side of the door may need to
be applied prior to rotating the
handle.

Find your combination on the back
of this owner’s manual.

RLR
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Spin the dial at least 2x to the
right (clockwise).

3 

FOR DUAL KEY/COMBINATION
LOCKS ONLY, insert key into the
lock, turn to the ’locked’ position,
then remove the key.

 ARNING: Test your combination several times before
W
putting valuables inside.

Unlocking your safe
1 

FOR DUAL KEY/COMBINATION
LOCKS ONLY, insert key into the
lock, turn to the ’unlocked’ position,
then remove the key

This is a secondary locking feature
not an override key.
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3 

Important
If you experience any problems or challenges with your safe, please
contact us. Many issues can be resolved quickly without the product
being returned. www.masterlock.eu/safes
4 

5

Rotate dial to ’0’, then rotate
right (clockwise) passing ’0’
three times, continue rotating
until you reach the first number
in your combination.
Rotate dial to the left
(counterclockwise). Go PAST the
second number of your
combination ONCE and stop the
SECOND time the dial reaches the
number.
Rotate the dial to the right
(clockwise), stop when you reach
the third number in your
combination.

R otate the handle downward to
open the door.

T his may take a limited amount
of force if you have a waterresistant safe.
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Locking your safe

SN100TEST01*

Warning

Your safe is only part of your total security protection.
Master Lock recommends that you store your safe in closets, offices,
basements, bedrooms and any other locations that are convenient for
you but out of direct line of sight from prying eyes. The location of the
safe does not affect the safe’s ability to protect your valuables inside.

Ensure any shipping screws have
been removed. Located on the
inside of the door.
NOTE: Your unit may or may not
have a shipping screw.
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Warning

No computer disks, audio-visual cassettes or photo negatives.
This product is not intended to protect computer floppy or diskettes,
cartridges and tapes, audio or video cassettes or photo negatives.

• If you exert too much force on the handle, the handle will
move without moving the bolts. If this happens, you will
hear a ’click.’ DO NOT be alarmed. This feature is designed
to protect the bolts from being overpowered by force. If this
occurs, simply exert force in the opposite direction (lifting up)
until the handles ’clicks’ back into place and repeat steps 1-5
to open your safe.

Preparing your safe for first time use

NOTE: Master Lock will not be responsible for any damage or loss of
items placed in the unit due to moisture.

DO NOT store pearls in this safe.
In the event of a fire, potential damage to delicate pearls occurs at
temperatures much lower than the 350°F (176°C) interior performance
measure which the UL classification performance standard indicated
guarantees. Therefore, DO NOT store pearls in your Master Lock product.

• If the door does not open easily, repeat steps 1-5.

• Combination can not be
changed.

Warning
DO NOT store delicate items directly in your safe.
Master Lock products which offer fire protection have a proprietary
insulation that has a high moisture content. In addition, the Master
Lock advanced safes close airtight to offer water resistance, which
may also cause moisture to accumulate inside your safe. The desiccant
packet included in your safe during shipment should be left in your
safe. DO NOT DISCARD IT. It is intended to help absorb moisture which
may accumulate inside your safe. Please open your unit once every two
weeks to avoid moisture accumulation.

NOTE: • Make sure the handle is rotated all the way up in the
horizontal position before unlocking the safe.

Programmable Electronic Lock
NOTE: Store code (and keys if
equipped) in a secure location
(other than in the safe).

Preparing your safe for first time use
1 

Ensure any shipping screws have
been removed. Located on the
inside of the door.
NOTE: Your unit may or may not
have a shipping screw.
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A

B

S lide out the battery drawer
on the side of the keypad.
Insert 4 AAA alkaline
batteries (not included)

Locking your safe

Programming the secondary code
Close the door and pull the
handle upward until the handle is
horizontal.

1

N ote: Do not use rechargeable
batteries or any other type of
non-alkaline battery. Do not mix
old and new batteries. Do not mix
alkaline and standard batteries.
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C

S lide battery drawer back
into keypad.

M100TEST

Find your 5 digit factory code on
the back of this owner’s manual.

SN100TEST01*



For water-resistant units,
additional pressure to the front,
left side of the door may need
to be applied prior to rotating
the handle.
F OR DUAL KEY/ELECTRONIC
LOCKS ONLY, insert key into the
lock, turn to the ’locked’ position,
then remove the key.
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	NOTE: If your safe does not
appear to be working properly,
please check to make sure you
are using NEW alkaline batteries
before contacting Master Lock
Customer Service.

12345

WARNING: Test your code several times before putting
valuables inside.

Factory code:
The safe will ALWAYS unlock using
this 5 digit code (found on the back of
the owner’s manual). This code cannot
be deleted.

This is a secondary locking
feature not an override key.
A

		

3

2 Enter the 5 digit user code previously programmed.
3 T he light will flash green and then you will have five seconds to
enter your own personal 5 digit secondary code.
To DELETE a secondary code:
1 Press the “P” key two times.
2 Enter the 5 digit user code.
3 Enter 0,0,0,0,0.
NOTE: • The electronic lock will NOT indicate that it has deleted the
secondary code – please test the code to make sure it has
been deleted.

How to operate the light
The safe you have purchased may include a light. This is a long-lasting
LED light. Not all safes include a light.
The batteries that operate the keypad
are the same batteries that operate the
light. If the light in your unit does not
turn on, please change your batteries.

Three code options:

FOR DUAL KEY/COMBINATION
LOCKS ONLY, insert key into the
lock, turn to the ’unlocked’
position, then remove the key
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1 Press the “P” key two times.

Programming information

Unlocking your safe
1 

To ADD a secondary code:

B

User code:
A 5 digit programmable code of your
choosing that can be changed or
deleted or changed.

E nter the 5 digit factory code
found on the back of the
owner’s manual.
Note: You may have to lift
the handle while entering
the combination.
A green light will indicate the
code is correct. You will have
4 seconds to turn the handle
to unlock your safe.

R otate the handle downward to
open the door.

This may take a limited
amount of force if you have a
water-resistant safe.
NOTE: • Make sure the handle is rotated all the way up in the
horizontal position before unlocking the safe.
• If you exert too much force on the handle, the handle will
move without moving the bolts. If this happens, you will
hear a ’click.’ DO NOT be alarmed. This feature is designed
to protect the bolts from being over powered by force. If this
occurs, simply exert force in the opposite direction (lifting up)
until the handles ’clicks’ back into place and repeat steps 1-3
to open your safe.
• Delay mode will occur if three consecutive invalid entries have
been tried. Red LED will blink on and off to let you know the
safe is in delay mode. This will cause the system to shutdown
for two minutes. DO NOT remove the batteries to restart the
system it will only increase the length of time for the system
shutdown.

Secondary code:
A second 5 digit programmable code of
your choosing that can be changed or
deleted. Can only be programmed after
a user code has been activated.
NOTE: • The “C” key is a clear key. This can be used at anytime to
clear the system and return to standby mode – unless you are
in delay mode (3 consecutive invalid entries).
• The 5 digit factory code cannot be deleted. However, you may
add and delete additional codes.
This safe can store up to three codes at one time. One factory
code and two additional programmable codes.

Programming the user code
To ADD a user code:

The light will turn on every time you
enter your code and will remain on
for 30 seconds. The light duration has
three options – off, 30 seconds, and 60 seconds.
To turn the light off:
1 Press the “0” button.
2 Press the “P” button.
3 Press the “3” button.
To turn the light on for 30 seconds:
1 Press the “0” button.
2 Press the “P” button.
3 Press the “4” button.
To turn the light on for 60 seconds:
1 Press the “0” button.
2 Press the “P” button.
3 Press the “5” button.
NOTE: • If the light duration is 60 seconds, the battery life will be
reduced at a faster rate.

Operating sound features

1 Press the “P” key.

For Programmable Electronic Lock Only

2 E nter the 5 digit factory code found on the back of your owner’s
manual.

The tones of the key pad may be turned on and off depending on user
preference.

3 T he light will flash green and then you will have five seconds to
enter your own personal 5 digit user code.

Turn sound off:

To DELETE a user code:
1 Press the “P” key.
2 Enter the 5 digit factory code.
3 Enter 0,0,0,0,0.
NOTE: • T he electronic lock will NOT indicate that it has deleted the
user code – please test the code to make sure it has been
deleted.

1 Press “O”.
2 Press “P” key.
3 Press “2”.
Turn sound on:
1 Press “O”.
2 Press “P” key.
3 Press “1”.

• Test with door open when programming.
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Bolt-down instructions
(For select models only)
WARNING: Product is not water resistant once it is bolted
down. The ETL verified water resistance claim applies to product
prior to the application of a bolt-down kit.

Troubleshooting
THE PROBLEM:

WHY IT IS HAPPENING:

THE SOLUTION:

The door will not lock.

1. Shipping screw is in place.

1. Remove the screw on the back inside of the door.

2. Confirm that there is no obstruction in the door.
3. Bolted down incorrectly.

2. Remove all items and accessories from inside the safe.
If this resolves the issue, re-set the accessories and
organize items to properly fit.

The handle is not
in the horizontal
position when the safe is
locked.

The clutch mechanism has
been engaged.

Rotate the handle up or down until it clicks into the
horizontal position.

Cannot open door after
inputting the combination or
electronic code.

1. Safe doors equipped with a water-resistant
gasket may initially be tight.

1. Hold the handle up while inputting the code or dialing
the combination and then pull down on the handle.

2. Key lock is in the locked
position. (select models only)

2. If your safe is equipped with a key lock ensure that the
key is in the unlocked position. (select models only)

The dial does
not turn.

1. Shipping screw is still in place.

1. Remove the screw from the back of the door.

2. Locking bolts are not fully extended.

2. Ensure the handle is in the horizontal position.

Red indicator light blinks three
times and there are
three beeps.

An incorrect code has been entered.

Verify code and re-enter. If the programmable code you
are using doesn’t work then use the factory code. If
successful re-program your programmable code.

Red indicator light blinks five
times and there are five beeps.

Keypad communication error.

Visit masterlock.eu/safes

Red indicator light blinks once
and there is one beep.

Program button is pressed out of sequence.

Start over.

Bolt-down kit contents (in select models only):
• 2 lag screws
• 2 washers
• 2 masonry anchors
Tools needed to bolt safe to the floor:
•
•
•
•
•

Drill
Wrench
7⁄ 16” (11 mm) drill bit – for drilling into the safe
9⁄ 32” (7.2 mm) drill bit – for drilling into a wood floor
3 ⁄ 8” (9.5 mm) drill bit – for drilling into a masonry floor
WARNING: • DO NOT drill from any location inside the safe.
• DO NOT bolt through the walls.

1 T ip the safe onto its right side (door hinges horizontal with the floor).
2

U nlock the safe and open the door.
Look to the bottom of the safe for
two indentations on the feet in
opposite corners. Using the 7⁄ 16”
(11 mm) bit; drill a hole through
each indentation perpendicular to
the bottom of the safe. DO NOT drill
from any location inside the safe.

3 T ip the safe upright, place the safe in the desired location and
open the door.
4

U se a screw or pencil to mark the floor
through both holes.

-or5 seconds has lapsed between button entries.

Red indicator light
is blinking.

An incorrect code has been entered three times
and system has entered delay mode.

Wait two minutes and start over.

Yellow indicator light is on.

Battery power is low. -or- Battery may be the
wrong type.

Replace with new alkaline batteries.

5 M
 ove the safe aside to clear both marked spots for drilling.
6 D rill into the floor:
A

For wood: Using the 9⁄ 32” drill bit, drill
a hole 2-1⁄ 2” (64 mm) deep in each
marked spot.

B

For masonry: Using the 3⁄ 8” drill bit,
drill a hole 2-1⁄ 2” (64 mm) deep in each
marked spot. Install a masonry anchor
in each hole.

7 R eplace the safe in the desired position, with the holes in the safe
aligned with those in the floor.
8 S ecuring the safe:
A

For wood: Pass each lag screw through a
washer, then through the safe and into a
hole. Tighten with the wrench.

B

For masonry: Pass each lag screw
through a washer, then through the safe
and into a masonry anchor. Tighten with
the wrench. Place masonry anchors into
the holes in the floor.

F
F
F
F
F

NOTE: • The safe should not be bolted to a wall, this will compromise
the fire rating. Drill holes through the feet only. DO NOT drill
through the back or sides.
• Bolting/unbolting the unit is at the consumer’s expense and
discretion.
• Master Lock is not responsible for any costs incurred if the
unit is to be replaced.
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Registration
masterlock.eu/safes
By registering your Master Lock product you can easily retrieve
forgotten codes, combinations or order new keys should they be lost.
Registering also ensures the best customer service should you have a
question or concern regarding your Master Lock product. By registering
your Master Lock product you can also be sure that in the unfortunate
circumstance of a fire you will be guaranteed your replacement safe
(provided official paperwork).

Lifetime After-Fire
Replacement Guarantee
If your Master Lock product is in a fire it will be sealed shut making
it necessary for it to be pried open. To help your family begin again,
Master Lock will ship a replacement free of charge. To be eligible for
the After-Fire Replacement Guarantee you (the original owner) must
register your product by visiting masterlock.eu/safes.

Got a question?
If you ever have any questions regarding your Master Lock product,
please visit our website masterlock.eu/safes.

NEDERLANDS

Brandkast
Dank u wel dat u Master Lock heeft uitgekozen voor het bewaren van al uw belangrijke papieren en waardevolle voorwerpen.
We hopen dat u met dit product goed georganiseerd blijft en dat het u gemoedsrust geeft omdat u weet dat uw waardevolle dingen veilig opgeborgen zijn.

Waarschuwing

Mechanisch combinatieslot

Waarschuwing betreffende vuurwapens
Niet alle materialen kunnen veilig in dit product worden opgeborgen. Artikelen
zoals vuur- en andere wapens, brandbaar materiaal of medicatie mogen NIET in
deze brandkast worden opgeslagen.

NB:
• Bewaar de combinatie (en sleutels
indien voorzien) op een veilige plaats
(niet in de brandkast).

Als u kiest om delicate artikelen in uw brandkast te bewaren zoals juwelen met
werkende onderdelen, horloges, postzegels of foto’s, raden we aan om ze in een
luchtdichte verpakking te plaatsen voordat u ze opbergt in de brandkast.
NB: Master Lock is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van artikelen in
de brandkast door vocht.

Uw brandkast klaarmaken voor het
eerste gebruik
1 

Waarschuwing

2 

Zorg ervoor dat alle
verzendingsschroeven zijn verwijderd.
Aan de binnenkant van de deur.

M100TEST
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Vergrendelen van uw brandkast
1

Uw combinatie staat vermeld
op de achterkant van deze
gebruikershandleiding.

S luit de deur en trek de hendel omhoog
totdat de hendel horizontaal is.

V oor waterbestendige brandkasten
kan meer kracht op de voorste, linkse
zijde van de deur vereist zijn voordat
u de hendel draait.

2 

Draai de knop minstens 2x naar
rechts (met de wijzers van de
klok mee).

3 

ALLEEN VOOR DUBBELE SLEUTEL/
COMBINATIESLOTEN, steek de
sleutel in het slot, draai naar de
’vergrendelde’ stand en verwijder
daarna de sleutel.

RLR
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WAARSCHUWING: test uw combinatie meerdere malen voordat u
waardevolle voorwerpen in de brandkast plaatst.

Uw brandkast openen
1 

Geen computerschijven, audio-visuele cassettes of fotonegatieven.
Dit product is niet bedoeld om computerdiskettes, cartridges en tapes, audio- of
videocassettes of fotonegatieven te beschermen.

ALLEEN VOOR BRANDKASTEN MET
SLEUTEL EN COMBINATIESLOT:
steek de sleutel in het slot, draai het
naar de ’ontgrendelde’ stand en
verwijder daarna de sleutel.

Dit is een secundaire
vergrendelingsfunctie, geen
uitschakelsleutel.

Waarschuwing
Uw kluis is slechts een onderdeel van uw totale beveiliging.
Master Lock beveelt u aan om uw brandkast in kasten, kantoren, kelders,
slaapkamers en andere locaties te bewaren die handig voor u zijn, maar buiten het
blikveld van nieuwsgierige ogen liggen. De locatie van de brandkast is niet van
invloed op het vermogen van de brandkast om uw kostbare voorwerpen die erin
liggen, te beschermen.

• Als u teveel kracht op de hendel uitoefent, beweegt de hendel zonder de
bouten te verplaatsen. In dat geval hoort u een ’klik’. Maak u GEEN zorgen.
Deze functie is bedoeld om de bouten te beschermen tegen teveel kracht.
Als dit gebeurt, voert u eenvoudig kracht uit in de tegenovergestelde
richting (omhoog heffen) totdat de hendel terug op zijn plaats ’klikt’ en
herhaal stap 1-5 om uw brandkast te openen.

NB: uw brandkast kan wel of niet van
een verzendschroef zijn voorzien.

Waarschuwing
Bewaar GEEN parels in deze brandkast.
In geval van brand treedt mogelijk schade op aan de delicate parels bij
temperaturen veel lager dan de inwendige prestatiemaatstaf van 176°C (350°F)
die de aangegeven UL-classificatieprestatienorm garandeert. Bewaar daarom GEEN
parels in uw Master Lock-product.

• Als de deur niet gemakkelijk opent, herhaalt u stap 1-5.

• D e combinatie kan niet worden
gewijzigd.

Waarschuwing
Bewaar GEEN delicate artikelen direct in uw brandkast.
Master Lock-producten die brandbeveiliging bieden, hebben een gepatenteerde
isolatie met een hoog vochtgehalte. Bovendien sluiten de geavanceerde
Master Lock-brandkasten luchtdicht om waterbestendigheid te bieden, waardoor
zich ook vocht in uw brandkast kan accumuleren. Het pakje met droogmiddel in
uw brandkast tijdens verzending moet in uw brandkast worden bewaard. GOOI
HET NIET WEG. Het is bedoeld om vocht te absorberen dat zich in uw brandkast
kan accumuleren. Open de brandkast om de twee weken om vochtaccumulatie
te vermijden.

NB: • Zorg dat de hendel helemaal omhoog is gedraaid en horizontaal staat
voordat u de brandkast opent.

2 

Draai de knop naar ’0’, en draai het
daarna naar rechts (met de wijzers
van de klok mee) en ga drie keer
voorbij ’0’, blijf draaien totdat u het
eerste cijfer in uw combinatie bereikt.

3 

Draai de knop naar links (tegen de
wijzers van de klok in). Ga EEN KEER
VOORBIJ het tweede cijfer van uw
combinatie en stop de TWEEDE keer
dat de knop het cijfer bereikt.

Programmeerbaar
elektronisch slot
NB: bewaar de code (en sleutels indien
voorzien) op een veilige plaats (niet in
de brandkast).

Belangrijk
Neem contact met ons op als u problemen of moeilijkheden ervaart met uw
brandkast. Vele problemen kunnen snel worden opgelost zonder retournering van
het product. www.masterlock.eu/safes

4 

Draai de knop naar rechts (met de
wijzers van de klok mee) en stop
wanneer u het derde cijfer van uw
combinatie hebt bereikt.

5

D raai de hendel omlaag om de deur
te openen.

Uw brandkast klaarmaken voor het
eerste gebruik
1 

Zorg ervoor dat alle verzendschroeven
zijn verwijderd. Aan de binnenkant van
de deur.
NB: uw brandkast kan wel of niet van
een verzendschroef zijn voorzien.

Dit kan wat kracht vereisen als u een
waterbestendige brandkast hebt.

11
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2

A

B

S chuif de batterijlade uit aan de
zijkant van het toetsenpaneel.
Installeer 4 AAA alkaline
batterijen (niet meegeleverd)

O pmerking: gebruik geen oplaadbare
batterijen of een ander type nietalkalinebatterijen. Combineer geen
oude en nieuwe batterijen. Combineer
geen alkaline en standaardbatterijen.
C

3 
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S chuif de batterijlade terug in het
toetsenpaneel.

Vergrendelen van uw brandkast
1

Sluit de deur en trek de hendel omhoog
totdat de hendel horizontaal is.

V oor waterbestendige brandkasten kan
meer kracht op de voorste, linkse zijde
van de deur vereist zijn voordat u de
hendel draait.
A LLEEN VOOR BRANDKASTEN MET
SLEUTEL EN ELEKTRONISCH SLOT:
steek de sleutel in het slot, draai het
naar de ‘vergrendelde’ stand en
verwijder daarna de sleutel.

2

Uw 5-cijferige fabriekscode staat
vermeld op de achterkant van deze
gebruikershandleiding.

	NB: als uw brandkast niet goed blijkt
te werken, controleert u om na te
gaan dat u NIEUWE alkalinebatterijen
gebruikt voor u contact opneemt met
de klantenservice van Master Lock.



 AARSCHUWING: test uw code meerdere malen voordat
W
u waardevolle voorwerpen in de brandkast plaatst.

Informatie programmeren
Fabriekscode:
De brandkast gaat ALTIJD open met
deze 5-cijferige code (achteraan de
gebruikershandleiding). Deze code kan niet
worden verwijderd.

ALLEEN VOOR BRANDKASTEN MET
SLEUTEL EN COMBINATIESLOT:
steek de sleutel in het slot, draai het
naar de ‘ontgrendelde’ stand en
verwijder daarna de sleutel

Gebruikerscode:
Een 5-cijferige programmeerbare code
van uw keuze die kan worden gewijzigd of
verwijderd.

Dit is een secundaire
vergrendelingsfunctie,
geen uitschakelsleutel.

2

A

B

3

Voer de 5-cijferige fabriekscode in
die staat vermeld op de achterkant
van de gebruikershandleiding.
NB: tijdens het invoeren van
de combinatie zult u de hendel
soms moeten optillen.
E en groen lichtje geeft aan dat
de code correct is. U hebt 4
seconden om de hendel te draaien
en om uw brandkast te openen.

D raai de hendel omlaag om de deur
te openen.

Dit kan wat kracht vereisen als u een
waterbestendige brandkast hebt.

Secundaire code:
Een tweede 5-cijferige programmeerbare
code van uw keuze die kan worden
gewijzigd of verwijderd. Kan alleen worden
geprogrammeerd nadat een gebruikerscode
is geactiveerd.
NB: • De “C”-toets is een wistoets. U kunt hem op elk moment gebruiken om
het systeem te wissen en naar de stand-bymodus terug te keren - tenzij
de vertragingsmodus is geactiveerd (na 3 mislukte invoerpogingen).
• De 5-cijferige fabriekscode kan niet worden verwijderd. U kunt echter
aanvullende codes toevoegen en verwijderen.
In deze brandkast kunnen maximaal drie codes tegelijkertijd worden
opgeslagen. Een fabriekscode en twee aanvullende programmeerbare codes.

De gebruikerscode programmeren
Om een gebruikerscode TOE TE VOEGEN:

1 D ruk op toets “P”.
NB: • Zorg dat de hendel helemaal omhoog is gedraaid en horizontaal staat
voordat u de brandkast opent.
• Als u teveel kracht op de hendel uitoefent, beweegt de hendel zonder de
bouten te verplaatsen. In dat geval hoort u een ‘klik’. Maak u GEEN zorgen.
Deze functie is bedoeld om de bouten te beschermen tegen teveel kracht.
Als dit gebeurt, voert u eenvoudig kracht uit in de tegenovergestelde
richting (omhoog heffen) totdat de hendel terug op zijn plaats ‘klikt’ en
herhaal stap 1-3 om uw brandkast te openen.
• De vertragingsmodus gaat in na drie achtereenvolgende mislukte
pogingen. Het rode LED-lampje knippert om aan te geven dat de brandkast
in de vertragingsmodus staat. Hierdoor wordt het systeem gedurende twee
minuten uitgeschakeld. Verwijder de batterijen NIET om het systeem te
herstarten: dit verlengt alleen maar de duur van de vertragingsperiode.

2 V oer de 5-cijferige fabriekscode in die staat vermeld op de achterkant van
de gebruikershandleiding.

3 H et lichtje knippert groen en daarna hebt u vijf seconden om uw eigen
persoonlijke gebruikerscode van 5 cijfers in te voeren.
Om een gebruikerscode TE VERWIJDEREN:

1 D ruk op toets “P”.
2 V oer de 5-cijferige fabriekscode in.
3 V oer 0,0,0,0,0 in.
NB: • H et elektronische slot geeft NIET aan dat de gebruikerscode is verwijderd
- test de code om na te gaan of deze is verwijderd.
• Test met geopende deur tijdens programmeren.
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Om een secundaire code TOE TE VOEGEN:

1 Druk twee keer op toets "P".
2 Voer de eerder geprogrammeerde 5-cijferige code in.
3 Het lichtje knippert groen en daarna hebt u vijf seconden om uw eigen
5-cijferige secundaire code in te voeren.
Om een secundaire code TE VERWIJDEREN:

1 Druk twee keer op toets "P".
2 Voer de 5-cijferige gebruikerscode in.
3 Voer 0,0,0,0,0 in.
NB: • H et elektronische slot geeft NIET aan dat de secundaire code is verwijderd
- test de code om na te gaan of deze is verwijderd.

Het lampje gebruiken
De door u gekochte brandkast kan een lampje bevatten. Dit is een langwerkend
led-licht. Niet alle brandkasten hebben een lampje.
De batterijen die het toetsenpaneel
aandrijven zijn dezelfde batterijen die het
licht aandrijven. Als de verlichting in uw
brandkast niet aan gaat, dient u de
batterijen te vervangen.

Drie code-opties:

Uw brandkast openen
1 

De secundaire code programmeren

De verlichting gaat aan telkens wanneer
u uw code invoert en blijft dan 30 seconden
lang branden. De lichtduur heeft drie opties –uit, 30 seconden en 60 seconden.
Om het licht uit te doen:

1 Druk op toets “0”.
2 Druk op toets “P”.
3 Druk op toets “3”.
Om het licht gedurende 30 seconden in te schakelen:

1 Druk op toets “0”.
2 Druk op toets “P”.
3 Druk op toets “4”.
Om het licht gedurende 60 seconden in te schakelen:

1 Druk op toets “0”.
2 Druk op toets “P”.
3 Druk op toets “5”.
NB: • Als de lichtduur 60 seconden is, raken de batterijen sneller leeg.

Bedrijfsgeluidsfuncties
Alleen voor programmeerbaar elektronisch slot
De toetstoon kan naar wens van de gebruiker in- of uitgeschakeld worden.
Toetstoon uitschakelen:

1 Druk op “O”.
2 Druk op toets “P”.
3 Druk op “2”.
Toetstoon inschakelen:

1 Druk op “O”.
2 Druk op toets “P”.
3 Druk op “1”.

NEDERLANDS

Instructies voor bevestigen
(alleen op bepaalde modellen)
WAARSCHUWING: product is niet bestand tegen water nadat het is
bevestigd. De door ETL geverifieerde waterbestendigheidsclaim geldt
voor het product vóór gebruik van een verankeringskit.

Foutopsporing
HET PROBLEEM:

WAAROM GEBEURT DIT:

DE OPLOSSING:

De deur gaat niet op slot.

1. De transportschroef is niet verwijderd.

1. Verwijder de schroef op de achterzijde van de deur.

2. Controleer of niets de deur blokkeert.

2. Haal alle artikelen en accessoires uit de brandkast. Als dit het
probleem oplost, plaatst u de accessoires terug en legt u de
artikelen zo in de brandkast dat de deur kan worden gesloten.

Inhoud verankeringskit (alleen voor bepaalde modellen):
• 2 kraagschroeven
• 2 sluitringen
• 2 muurankers
Benodigd gereedschap om brandkast op
de vloer te bevestigen:
•
•
•
•
•

Boor
Moersleutel
Boortje van 11 mm (7⁄16”) – om gaten in de brandkast te boren
Boortje van 7,2 mm (9⁄32”) – om gaten in een houten vloer te boren
Boortje van 9,5 mm (3⁄8”) – om gaten in een stenen vloer te boren
WAARSCHUWING: • Boor gaten in de brandkast NIET van binnenuit.
• Steek bouten NIET door wanden heen.

1 Kantel de brandkast op zijn rechterkant (deurscharnieren horizontaal met
de vloer).

2

O ntgrendel de brandkast en open de deur.
Zoek onderaan de brandkast de twee
inkepingen op de pootjes in de
tegenoverliggende hoeken. Boor met het
boortje van 11 mm (7⁄ 16”) een gat door
elke inkeping loodrecht op de onderkant
van de brandkast. Boor gaten in de
brandkast NIET van binnenuit.

3. Verkeerd verankerd.
De hendel staat niet horizontaal
wanneer de brandkast op slot
wordt gedaan.

Het koppelmechanisme is geactiveerd.

Draai de hendel omhoog of omlaag totdat deze in de horizontale
stand klikt.

Kan deur niet openen na invoeren
van de combinatie of elektronische
code.

1. Brandkastdeuren uitgerust met een waterbestendige
ring kunnen aanvankelijk vastzitten.

1. Houd de hendel omhoog terwijl u de code invoert of de
combinatie intoetst en trek de hendel dan omlaag.

2. Slot met sleutel staat in de vergrendelde
stand. (alleen bepaalde modellen)

2. Als uw brandkast is voorzien van een slot met sleutel, zorg dan
dat de sleutel in de ontgrendelde stand staat. (alleen bepaalde
modellen)

De knop draait niet.

1. De transportschroef is nog niet verwijderd.

1. Verwijder de schroef op de achterzijde van de deur.

2. De borgbouten zijn niet volledig uitgestoken.

2. Zorg dat de hendel horizontaal staat.

Het rode indicatielampje knippert drie
keer en er klinken drie pieptonen.

Er is een verkeerde code ingevoerd.

Verifieer de code en voer hem opnieuw in. Gebruik de fabriekscode
als de door u gebruikte geprogrammeerde code niet werkt. Als
deze wel werkt, programmeer dan de gebruikerscode opnieuw.

Het rode indicatielampje knippert
vijf keer en er klinken vijf pieptonen.

Communicatiefout toetsenpaneel.

Ga naar masterlock.eu/safes

Het rode indicatielampje knippert
één keer en er klinkt één pieptoon.

De programmeerknop werd in de verkeerde volgorde
ingedrukt.

Start opnieuw.

-of-

3 Zet de brandkast rechtop, zet hem op de gewenste locatie en open de deur.
4

G ebruik een schroef of potlood om de vloer
door beide gaten te markeren.

Er zijn 5 seconden verstreken tussen de toetsaanslagen.
Het rode indicatielampje knippert.

Er is drie keer een verkeerde code ingevoerd en het
systeem is naar de vertragingsmodus gegaan.

Wacht twee minuten en start opnieuw.

Het gele indicatielampje is aan.

De batterij is bijna op. -of- Batterij kan van het verkeerde
type zijn.

Vervang door nieuwe alkalinebatterijen.

5 Plaats de brandkast opzij om beide markeringen te zien voor het boren.
6 Boor in de vloer:
A

V oor hout: boor met het boortje van 7,2 mm
(9⁄32”) een gat van 64 mm (2-1⁄ 2”) diep op
elk gemarkeerd punt.

Registratie

B

Voor metselwerk: boor met het boortje van
9,5 mm (3⁄ 8”) een gat van 64 mm (2-1⁄ 2”)
diep op elk gemarkeerd punt. Plaats een
muuranker in elk gat.

Door het registreren van uw Master Lock-product kunt u gemakkelijk vergeten
codes of combinaties ophalen of nieuwe sleutels bestellen indien deze kwijt zijn
geraakt. Registratie zorgt tevens voor de beste klantenservice in geval van vragen
of zorgen met betrekking tot uw Master Lock-product. Door uw Master Lockproduct te registreren kunt u er tevens op rekenen dat in geval van brand een
vervangende brandkast wordt gegarandeerd (mits officiële documenten).

7 Zet de brandkast terug op de gewenste plaats met de gaten in de brandkast
op één lijn met die in de vloer.

8 Vastzetten van de brandkast:
A

F
F
F

F

B

V oor hout: steek elke kraagschroef door een
sluitring en daarna door de brandkast in een
gat. Zet vast met de moersleutel.

V oor metselwerk: steek elke kraagschroef
door een sluitring en daarna door de
brandkast in een muuranker. Zet vast met
de moersleutel. Plaats muurankers in de
gaten in de vloer.

masterlock.eu/safes

Heeft u een vraag?
Bij vragen over uw Master Lock-product, gaat u naar onze website
masterlock.eu/safes.

Levenslange garantie voor
vervanging na brand
Als er brand uitbreekt, wordt uw Master Lock-product hermetisch afgesloten.
Daarna moet de brandkast worden opengebroken. Om u en uw gezin weer op
de been te helpen, stuurt Master Lock gratis een vervangingsproduct. Om in
aanmerking te komen voor de levenslange garantie voor vervanging na brand
moet u (de oorspronkelijke eigenaar) uw product registreren op de website
masterlock.eu/safes.

NB:F • De brandkast mag niet op een muur worden bevestigd, dit compromitteert
de brandweerstandsklasse. Boor alleen gaten door de pootjes. Boor GEEN
gaten in de zij- of achterkant.
• Het verankeren/losmaken van de brandkast geschiedt naar goeddunken
en op kosten van de consument.
• Master Lock is niet aansprakelijk voor kosten die worden opgelopen als
het product moet worden vervangen.
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1 Model No.

FRANÇAIS - No de modèle
DEUTSCH - Modellnr.
NEDERLANDS - Model nr.
ESPAÑOL - Número de modelo
ITALIANO - Modello n.
PORTUGUÊS - Modelo n.º
ΕΛΛΗΝΙΚΆ - Αρ. μοντέλου
NORSK - Modellnr.
DANSK - Modelnummer
SUOMI - Mallinumero
SVENSKA - Modell-nr
POLSKI - Nr modelu
MAGYAR - Típusszám
ROMÂNĂ - Nr. model
ČEŠTINA - Č. modelu
РУССКИЙ - Модель №
TÜRKÇE - Model No.
日本語 - モデル番号

4 Key No. (Not All Models)

2

Serial No.
FRANÇAIS - No de série
DEUTSCH - Seriennr.
NEDERLANDS - Serienr.
ESPAÑOL - Número de serie
ITALIANO - N. di serie
PORTUGUÊS - N.º de série
ΕΛΛΗΝΙΚΆ - Αρ. σειράς
NORSK - Serienr.
DANSK - Serienummer
SUOMI - Sarjanumero
SVENSKA - Serie-nr
POLSKI - Nr seryjny
MAGYAR - Gyári szám
ROMÂNĂ - Nr. serie
ČEŠTINA - Sériové č.
РУССКИЙ - Серийный №
TÜRKÇE - Seri No.
日本語 - シリアル番号

FRANÇAIS - N° de clé (pas tous les modèles)
DEUTSCH - Schlüssel-Nr. (nicht bei allen Modellen)
NEDERLANDS - Sleutelnr. (niet alle modellen)
ESPAÑOL - Número de clave (no todos los modelos)
ITALIANO - N. chiave (non tutti i modelli)
PORTUGUÊS - Chave n.º (não se aplica a todos os modelos)
ΕΛΛΗΝΙΚΆ - Αρ. κλειδιού (Όχι όλα τα μοντέλα)
NORSK - Nøkkelnr. (ikke alle modeller)
DANSK - Nøglenummer (ikke alle modeller)
SUOMI - Avaimen numero (ei kaikissa malleissa)
SVENSKA - Nyckel-nr (inte alla modeller)
POLSKI - Nr klucza (nie wszystkie modele)
MAGYAR - A kulcs száma (nem minden típusnál)
ROMÂNĂ - Nr. cheie (nu pentru toate modelele)
ČEŠTINA - Č. klíče (některé modely)
РУССКИЙ - Ключ № (не для всех моделей)
TÜRKÇE - Anahtar No. (Tüm Modellerde Değil)
日本語 - キー番号 (一部モデルのみ)

3

Combination (Not All Models)
FRANÇAIS - Combinaison (pas tous les modèles)
DEUTSCH - Kombination (nicht bei allen Modellen)
NEDERLANDS - Combinatie (niet alle modellen)
ESPAÑOL - Combinación (no todos los modelos)
ITALIANO - Combinazione (non tutti i modelli)
PORTUGUÊS - Combinação (não se aplica a todos os modelos)
ΕΛΛΗΝΙΚΆ - Συνδυασμός (Όχι όλα τα μοντέλα)
NORSK - Kodekombinasjon (ikke alle modeller)
DANSK - Kombination (ikke alle modeller)
SUOMI - Numeroyhdistelmä (ei kaikissa malleissa)
SVENSKA - Kombination (inte alla modeller)
POLSKI - Szyfr (nie wszystkie modele)
MAGYAR - Kombináció (nem minden típus)
ROMÂNĂ - Cifru (nu pentru toate modelele)
ČEŠTINA - Kombinace (některé modely)
РУССКИЙ - Комбинация (не для всех моделей)
TÜRKÇE - Kombinasyon (Tüm Modellerde Değil)
日本語 - コンビネーション(一部モデルのみ)

5 Factory Code (Not All Models)

FRANÇAIS - Code d’usine (pas tous les modèles)
DEUTSCH - Werkscode (nicht bei allen Modellen)
NEDERLANDS - Fabriekscode (niet alle modellen)
ESPAÑOL - Código de fábrica (no todos los modelos)
ITALIANO - Codice di fabbrica (non tutti i modelli)
PORTUGUÊS - Código de fábrica (não se aplica a todos os modelos)
ΕΛΛΗΝΙΚΆ - Εργοστασιακός κωδικός (Όχι όλα τα μοντέλα)
NORSK - Fabrikkode (ikke alle modeller)
DANSK - Fabrikskode (ikke alle modeller)
SUOMI - Oletuskoodi (ei kaikissa malleissa)
SVENSKA - Fabrikskombination (inte alla modeller)
POLSKI - Kod fabryczny (nie wszystkie modele)
MAGYAR - Gyári kód (nem minden típus)
ROMÂNĂ - Cod fabrică (nu pentru toate modelele)
ČEŠTINA - Přednastavený kód (některé modely)
РУССКИЙ - Код завода изготовителя (не для всех моделей)
TÜRKÇE - Fabrika Kodu (Tüm Modellerde Değil)
日本語 - 出荷コード(一部モデルのみ)

1

2

3

4

5

519205

