
 
 
 
COMBINATIESLOT MET 2 
SCHIJVEN EN INSTELSLEUTEL 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
De combinatie is ingesteld op de cijfers: 
20-40 als FABRIEKSCODE. 
 
Stel uw eigen persoonlijke combinatie samen, waarbij u de 
keuze heeft uit 12.000 INSTELMOGELIJKHEDEN 
HET TWEEDE MUMMER MAG NIET IN HET RODE 
GEDEELTE VAN DE SCHAALINDELING VALLEN. 
Hot openen van de safe geschiedt door de ingestelde 
cijfers te draaien in de juiste volgorde. 
 
A. HET OPENEN VAN DE COMBINATIE 

Bijvoorbeeld 20-40 
 

1. Begin bij een willekeurig cijfer naar rechts te draaien, 
passeer twee maal de 20 en stop als de pijl voor de 
derde maal precies op dit nummer komt. 

2. Vanaf dit eerste nummer (20) draait u nu naar links, 
laat de pijl het tweede ingestelde nummer (40) een 
maal passeren en stop als de pijl voor de tweede 
maal precies op de 40 komt. 

3. Draai nu langzaam naar rechts (zie A), totdat de schijf 
niet verder kan, het slot is nu open. 

C. HET SLUITEN VAN DE KLUIS 
Draai de cijferschijf ten minste drie maal naar links 
om de combinatie volledig op te heffen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D. HET WIJZIGEN VAN DE CIJFERCOMBINATIE 
(FIG. 2) 

 Het instellen van een nieuwe combinatie 
geschiedt met GEOPENDE deur en met gesloten 
slot. 

 
1. De oude combinatie samenstellen en op het laatste 

cijfer laten staan (zie A). 
2. De instelsleutel, volgens figuur 2 (positie 1 = IN) 

zover mogelijk in het sleutelgat aan de binnenkant 
van de deur steken. Als de sleutel er niet gemakkelijk 
ingaat, is de combinatie niet juist samengesteld en 
dient dit herhaald t worden. 

3. Draai de sleutel ongeveer een kwartslag naar 
links (positie 2 = changing area). Als de sleutel niet 
gedraaid kan worden, is deze er niet ver genoeg 
ingestoken. 

4. Stel nu de nieuwe combinatie samen (zie A). LET ER 
OP DAT HET TWEEDE CIJFER NIET IN HET RODE 
GEDEELTE VAN DE SCHAALINDELING VALT. 

5. De sleutel een kwartslag naar links draaien (van 
positie 2 tot positie 3 = OUT). 

6. Verwijder de sleutel. De nieuwe combinatie is nu 
ingesteld 

7. VOORDAT U DE DEUR SLUIT: ALTIJD MET 
GEOPENDE DEUR DE NIEUWE COMBINATIE 
ENKELE MALEN PROBEREN (zie A, B, C). Als er 
een vergissing is gemaakt bij het instellen van de 
nieuwe combinatie, opent het slot niet en moet alles 
tot het nulpunt teruggebracht worden (zie E). 

E. HET TERUGBRENGEN VAN DE CIJFERCOMBI-
NATIE TOT HET NULPUNT 
Deze handeling alleen verrichten wanneer de inge-
stelde combinatie niet bekend is. 
 

1. Steek de instelsleutel (fig. 3) in de opening van de 
cijfercombinatie en duw de sleutel met lichte druk 
tegen het binnenwerk. 

2. Draai de cijferschijf 3 maal naar rechts totdat de 
sleutel ca. 5 mm verder gaat. 

3. Draai 2 maal naar links totdat de sleutel voor de 
tweede maal verder gaat. 

4. Haal de sleutel eruit en steek deze nu omgekeerd in 
de opening van de cijfercombinatie (zoals in fig. 2, zie 
D, 2). 

5. Vervolgens kunt u de gewenste combinatie instellen 
(zie D 3...7). 
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