
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kluis werkt met een numerieke code van zes cijfers of een woord met 6 letters. 
Een tweede gebruikerscode kan worden toegevoegd.  
Elke toetsaanslag wordt bevestigd met een geluids- en lichtsignaal. 
 
Kluis openen: 
Open de kluis als volgt: 

1. Toets de managerscode (af fabriek ingesteld: 1-2-3-4-5-6) 
2. Ontgrendel de deur door de hendel met de klok mee te draaien en open deze. 

Na opening met een geldige code hoort u een dubbel piepsignaal. Een ongeldige code wordt gevolgd door 3 korte piepsignalen. 
Het invoeren van de code dient binnen 10 seconden te gebeuren, anders wordt de reeds begonnen code geannuleerd. 
Wanneer na het invoeren van de code de deur niet binnen 4 seconden wordt geopend wordt de deur automatisch vergrendeld. 
Indien de deur voor langere tijd open blijft wordt aangeraden de grendel in sluitpositie te draaien, dit voorkomt het leeglopen van de batterij. 
 
Afsluiting kluis: 
Deur dicht en draai de hendel volledig naar sluitingspositie. 
Het slot is beveiligd. Controleer de sluitingspositie door de hendel terug te draaien. 
 
Manipulatie bescherming: 
Na het invoeren van 4 opeenvolgende ongeldige codes start een vertragingstijd van 5 minuten. 
Gedurende deze tijd knippert het LED elke 10 seconden en reageert het elektronisch slot op  
geen enkele toets. Indien na afloop van de vertragingstijd wederom twee ongeldige codes  
worden ingevoerd, start de vertragingstijd opnieuw. 
  
De managerscode of gebruikerscode veranderen: (met kluisdeur open) 

1. Toets 000000 ( 6x nul), dit wordt bevestigd met een dubbel piepsignaal. 
Het licht blijft aan tijdens de volgende handelingen. 

2. Voer de oude code in (dubbel piepsignaal).  
3. Nieuwe 6-delige toegangscode ingeven (dubbel piepsignaal) 
4. Voer opnieuw de nieuwe 6-delige toegangscode in ter bevestiging (dubbel piepsignaal) 

De nieuwe code bij geopende deur testen! 
Het invoeren van de code dient binnen 10 seconden te gebeuren, anders wordt de reeds begonnen code geannuleerd. 
Een ongeldige code wordt gevolgd door 3 korte piepsignalen, de oude toegangscode blijft geldig. Wacht 30 seconden en herhaal stap 1 - 4.  
 
Een tweede gebruiker toevoegen (alleen m.b.v. managerscode): 

1. Managerscode intoetsen en het laatste cijfer ingedrukt houden tot 2 keer een dubbel piepsignaal klinkt. 
2. Cijfer "1" intoetsen. (dubbel piepsignaal) 
3. Nieuwe 6-delige toegangscode ingeven (dubbel piepsignaal) 
4. Voer opnieuw de nieuwe 6-delige toegangscode in ter bevestiging (dubbel piepsignaal) 

De nieuwe code bij geopende deur testen! De kluis kan nu geopend worden met zowel de managerscode als de gebruikerscode. 
Het invoeren van de code dient binnen 10 seconden te gebeuren, anders wordt de reeds begonnen code geannuleerd. 
Een ongeldige code wordt gevolgd door 3 korte piepsignalen. Wacht 30 seconden en herhaal stap 1 - 4. 
 
De tweede gebruiker uitschakelen (alleen m.b.v. managerscode): 

1. Managerscode intoetsen en het laatste cijfer ingedrukt houden tot 2 keer een dubbel piepsignaal klinkt. 
2. Cijfer "2" intoetsen. (dubbel piepsignaal) 

De gebruikerscode is uitgeschakeld, maar blijft wel bewaard totdat deze weer wordt ingeschakeld. 
Bij foutieve invoer wacht 30 seconden en herhaal stap 1 - 2. 
 
De tweede gebruiker inschakelen (alleen m.b.v. managerscode): 

1. Managerscode intoetsen en het laatste cijfer ingedrukt houden tot 2 keer een dubbel piepsignaal klinkt. 
2. Cijfer "1" intoetsen. (dubbel piepsignaal) 

De gebruikerscode is ingeschakeld. Bij foutieve invoer wacht 30 seconden en herhaal stap 1 – 2. 
 
De tweede gebruiker verwijderen (alleen m.b.v. managerscode): 

1. Managerscode intoetsen en het laatste cijfer ingedrukt houden tot 2 keer een dubbel piepsignaal klinkt. 
2. Cijfer "3" intoetsen. (dubbel piepsignaal) 

De gebruikerscode is verwijderd. Bij foutieve invoer wacht 30 seconden en herhaal stap 1 – 2. 
 
Batterij vervangen: 
Herhaaldelijke piepsignalen en knipperen van de LED geven aan dat de batterij zwak is en direct vervangen dient te worden. 
Gebruik hiervoor een 9v Alkaline batterij. Het batterij compartiment bevind zich aan de bovenzijde van een geopende deur. 
Het wordt aanbevolen de batterij eens per jaar te vervangen. Het geheugen van het elektronisch slot blijft behouden zelfs als de batterij verwijderd is. 
Indien de batterij toch leeg is geraakt en het slot niet meer functioneert is er een noodstroomaansluiting op het bedieningspaneel.  
Verwijder de plastic bescherming (zie afbeelding) en houd een 9v blokbatterij tegen de gouden contacten,  open daarna het slot zoals gewoonlijk.  
 
Veiligheidsadvies: 
De managerscode direct veranderen. 
Geen persoonlijke data zoals geboortedatum als code gebruiken. 
De managerscode op niet-toegankelijke wijze bewaren. 
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