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User Manual  

Overview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

Thank you for choosing a SafetyFirst Hotel Safe.  

3. LED Display 
4. USB connection (for CEU unit) 
5. Cover override key 
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Before operating your new safe, please read the user manual to ensure maximum ease 
of operation. 
 

Installing the batteries 

The safe is unlocked after leaving the factory. 
Open the door and remove the battery cover on 
the back of the door and install 4x AA 1,5 V 
batteries. Ensure the batteries are fitted with the 
correct corresponding polarity.  
We recommend you use Duracell alkaline 
batteries. 
 
 

Programming the code 
The safe is equipped with a master code with factory preset 011223. It is strongly 
recommended to change the codes before using the safe. 
 

How to program the master code? 

Door position: open and unlocked. 
 
1. Press the lock will enter the program mode, display will show “-PROG--”  

2. Enter the master code, the display will show “-NEW--”. The master code preset is 

011223.  

3. Enter your new 6 digit master code within 5 seconds, display will show “AGAIN-” 

4. Repeat the new master code within 5 seconds. If the display shows “-DONE-” the 

new master code is programmed successfully.  

 

Remark: 

• Verify the new master code 3 times with the safe door opened. 

 

How to close the safe? 

1. Close the door and keep the door shut 

2. Enter your PIN code (minimum 3, maximum 6 digits) 

3. Press  

4. The locking bolts wil lock the door automatically and display will show “CLOSEd” 

E.g. for PIN code 2442 

 

 

* * 

# 

2 4 4 2 # 

Battery cover 
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Remark: 

• Keep the door closed until the displays shows “CLOSEd” 

• The user code is memorized at the same time 

  

How open the safe? 

1. Enter your PIN code (same PIN code as used for closing the safe) 

2. The door will be opened and the display shows “OPENEd” 

E.g. for PIN code 2442 

 

Remarks: 

• If you input with incorrect PIN codes, the display shows “Error“. If 5 continuously 
attempts with the wrong codes, the keyboard will be disabled for 15 minutes. On 
display show ‘HOLD15’, every minute passes, the number decrease one. But the 
door can still be opened by override key and meanwhile end the disable. 
  

 

How to open the safe with the override key? 

For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. If 
you forget your code or the battery has run flat, you can still open your safe manually. 
 
Remove the override key cover by sliding it downwards, you will see the override key 
hole (5). Insert the key and turn clockwise, then open the door (OPEN status), now you 
can change the battery according to “Installing the batteries”. 
 

  

Battery placement warning 

When the batteries are in low power status, during using the safe, it will display “BA-L’. 
 

Display control 

While entering the PIN code the code can be hidden on the display. 

• Press before entering your input code will be hidden on the display. 

• All inputs within 5 seconds will not be visible but shwon as “-” 

 

  

* 

2 4 4 2 
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Display info 

 
Error Data Display 
 
ERROR An wrong code has been entered, enter the correct user or master 

code 
 
ERROR1 The door fails to open and the locking bolts are stuck. Push the door 

and try to loosen the bolts. Eventually the door can be opened by 
override key. 

 
ERROR2 This indicates the locking bolts are blocked during closing and fail to 

extend. Keep the door shut until the display shows “CLOSE”. Now the 
locking bolts are extended completely.  

 
HOLD15 If 5 continuously attempts with the wrong codes, the keyboard will 

be disabled for 15 minutes. Every minute passes, the number 
decrease one. But the door can still be opened by override key and 
meanwhile end the disable. 
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Gebruikershandleiding 

Overzicht 

 
 
 

 

 

 

Algemeen 

Hartelijk dank voor uw keuze van een SafetyFirst Hotel Safe.  
Voor ingebruikname van uw kluis is het van belang om de handleiding goed door te lezen 
voor optimale bediening en gebruiksgemak. 
 

3. LED Display 
4. USB aansluiting (voor handheld unit) 
5. Afdekplaatje voor noodsleutel 



 

 
Version 2.1 – October 2021 

7 

Batterijen installeren 

De kluis wordt af fabriek geleverd met het slot en 
deur open. 
Open de deur en verwijder aan de achterzijde van 
de kluisdeur het batterijklepje en plaats 4x AA 1,5 V 
batterijen. Zorg ervoor dat de batterijen correct 
wordt geplaatst met corresponderende polariteit 
(+/–).  
We adviseren het gebruik van Duracell alkaline 
batterijen. 
 

Programmeren van de code 
De kluis is voorzien van een master code met fabrieksinstelling 011223. Het is van groot 
belang om deze code te wijzigen voordat de kluis in gebruik wordt genomen.  
 

Programmeren van de mastercode 

Deur positie: open en niet op slot 
 
1. Druk op het slot komt in programmeer modes, op het display verschijnt      

“-PROG-”  

2. Voer de mastercode in, op het display verschijnt “-NEW--”. De af fabriek ingestelde 

master code is 011223 

3. Voer, binnen  5 sec, een nieuwe 6 cijferige mastercode in. Op het display verschijnt 

“AGAIN-” 

4. Herhaal, binnen 5 sec, de nieuwe master code. Op het display verschijnt “-DONE-”. 

De nieuwe mastercode is met succes geprogrammeerd.  

 

Opmerking: 

• Verifieer de nieuwe mastercode 3x met een geopende kluisdeur. 

 

Sluiten van de kluis 

1. Sluit de deur en houdt deze gesloten 

2. Voer uw PIN code in (minimum 3, maximum 6 cijfers) 

3. Druk op 

4. De vergrendelingspennen sluiten de deur automatisch en op het display verschijnt 

“CLOSEd” 

Bijv. voor PIN code 2442 

* * 

# 

2 4 4 2 # 

Batterijkelpje 
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Opmerking: 

• Houd de deur gesloten totdat op het display “CLOSEd” verschijnt. 

• De gebruikerscode is opgeslagen en de kluis kan met deze code worden geopend. 

  

Openen van de kluis 

1. Voer uw PIN code in (dezelfde PIN code waarmee de kluis gesloten is) 

2. De deur opent en op het display verschijnt “OPENEd” 

Bijv. voor PIN code 2442 

 
Opmerking: 

• Indien een foutieve PIN code wordt ingevoerd dan verschijnt op het display “Error“. 
Indien er 5x achter elkaar een foutieve PIN code wordt ingevoerd wordt het 
toetsenbord voor 15 minuten geblokkeerd. Op het display verschijnt ‘HOLD15’, bij 
het verstrijken van een minuut, wordt er afgeteld naar 0. De deur kan altijd worden 
geopend met de noodsleutel. 
  

 

Openen van de kluis met de noodsleutel 

Voor optimaal bedieningsgemak, is de kluis voorzien van een mechanische 
noodvoorziening. Indien u de code bent vergeten of indien de batterij zwak of leeg is, 
dan kan de kluis altijd handmatig worden geopend. 
 
Verwijder het klepje van de noodsleutel voorziening door deze omlaag te schuiven, 
hieronder zit een sleutelgat. Steek de noodsleutel in het sleutelgat en draai rechtsom 
(tegen de wijzers van de klok in). De deur komt in open positie en kan worden geopend. 
Nu kunnen de batterijen worden vervangen volgens “Batterijen installeren”. 

  

 

Waarschuwing batterijen 

Indien de batterijen zwak zijn, dan zal tijdens het gebruik van de kluis op het display 
verschijnen “BA-L’. 

 
  

2 4 4 2 
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Display weergave 

De ingevoerde PIN code kan onleesbaar maken om meekijken te voorkomen 

• Druk op voordat de PIN code wordt ingevoerd en voer vervolgens uw PIN code 

in. De ingevoerde code verschijnt niet op het display. 

• Alle codes ingetoets binnen 5 seconden zullen niet zichtbaar zijn en worden 

aangeduid als “-” 

 

Display informatie 

 
Foutmeldingen Display 
 
ERROR Een foutieve code is ingetoetst. Toets de juiste gebruikers- of master 

in. 
 
ERROR1 De deur kan niet sluiten en de vergrendelingspennen zijn 

vastgelopen. Probeer de kluis te openen met de PIN code en druk 
lichtjes tegen de deur. De deur kan eventueel ook worden geopend 
met de noodsleutel. 

 
ERROR2 Dit geeft aan dat de vergrendelingspennen zijn geblokkeerd tijdens 

het sluiten en kunnen niet volledig uitgaan. Houdt de deur gesloten 
tot op het display “CLOSE” verschijnt. Nu zijn de 
vergrendelingspennen volledig uitgegaan.  

 
HOLd15 Indien een foutieve PIN code wordt ingevoerd dan verschijnt op het 

display “Error“. Indien er 5x achter elkaar een foutieve PIN code 
wordt ingevoerd wordt het toetsenbord voor 15 minuten 
geblokkeerd. Op het display verschijnt ‘HOLd15’, bij het verstrijken 
van een minuut, wordt er afgeteld naar 0. De deur kan altijd worden 
geopend met de noodsleutel. 

* 


