
(NED) ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING - Het elektronische systeem is voorzien van een 
alfanumeriek toetsenbord dat zichzelf uitschakelt. De sleutel (ON / C) schakelt het 
weer in en het kan gebruikt worden voor het annuleren van eventuele digitale 
fouten. 

FABRIEKSCODE - 000.000 (6 nullen) . 

EXTERNE NOODSTROOMVOORZIENING (en Reset)- Als de ingelegde batterijen 
leeg raken als de kluis gesloten is, houd dan de 2 polen van een 9V-batterij (6LR61) 
tegen die van het toetsenbord. Ok licht op, voer de openingscode in: slot opent. 
Verwijder de noodstroomvoorziening niet tot de procedure is uitgevoerd en de 
signaallichten uit gaan. Dit contact op de 2 polen (tot aan het eerste OK) werkt als 
een Reset en het kan ook het gebruik van het slot herstellen na een toevallige 
blokkade, veroorzaakt door  verschillende sterke externe verstoringen. 
 
BATTERIJEN - Alleen alkaline batterijen van goede kwaliteit gebruiken; 4 batterijen 
LR6 / 1,5 V (AA).  
Voor de normale werking van het circuit, is het raadzaam om één keer per jaar de 
batterijen te vervangen (ook als er geen signaal is dat een lage batterijspanning  
aangeeft). 
 
LAGE BATTERIJSPANNINGSSIGNAAL - Bij OK + ERROR en 6x knipperen van het 
lampje: de batterij is bijna leeg en moet worden vervangen.  
 
ANTIMANIPULATIESTOP - Na 3 opeenvolgende pogingen om te openen na een 
verkeerde code blokkeert het toetsenbord gedurende 8 minuten. Gedurende deze 
periode, knippert ERROR elke 5 seconden. Een akoestisch signaal geeft aan 
wanneer u het slot weer kunt  openen. 
 
ANTIMANIPULATIEWAARSCHUWING - Als u na het indrukken van ON / C, een 
dubbele toon hoort, betreft dit een waarschuwing dat ten minste eenmaal een 
poging is ondernomen tot openen  met een verkeerde code. 
 
OBSTAKELS - Als een obstakel  de sluiting verhindert,  het ERROR -lampje 3x  op + 
3 piepjes en het slot opent weer. 
 
HET RESETTEN  VAN DE CODECOMBINATIE - Als de deur open is en de combinatie 
is vergeten, kan de code weer worden  teruggezet naar 6 nullen (000.000).   
Vraag naar instructies. U kunt de nul-instelling van de Mastercode niet uitvoeren bij  
Versie 02. 

VERSIE 01 - NORMAAL 
A)   HOE TE OPENEN: 

Druk op (ON), voer de persoonlijke code in (aanvankelijk 000.000) en druk op 
 (E).   

B)   HOE  TE  SLUITEN:  Druk op (E). 

C)   HOE DE PERSOONLIJKE CODE TE WIJZIGEN: 
DEUR OPEN, BOUTEN BUITEN (gesloten slot). 

1.  Open (vanaf punt A). OK zal gedurende 6 seconden continu oplichten. 
2.  Voordat OK uitschakelt, druk op (ON).  OK knippert. Terwijl het knippert:  
3.  Voer de nieuwe persoonlijke code in (van 3 tot 8 cijfers) en druk op (E).  
 Herhaal nogmaals: voer de nieuwe persoonlijke code in en druk op (E) voor     
        de bevestiging.  
 OK brandt. In het geval van een vergissing, de vorige code blijft in het  
        geheugen. 
4.  Vóór het sluiten van de kluisdeur, controleert u de nieuwe code (sluit en open). 

VERSIE 02 - MET PERSOONLIJKE CODE EN NOODCODE (MASTER) 

Elke kluis kan worden geopend  door de persoonlijke code (van 3 tot 8 cijfers; 
aanvankelijk 000.000) of door de NOODCODE (MASTER CODE) (9 cijfers; 
aanvankelijk 000.000.000). Met deze laatste kan men de kluis onafhankelijk  van de 
persoonlijke cijfercode openen. Elke gebruiker kan gemakkelijk  zowel de 
persoonlijke code als de Noodcode onthouden. Opgelet: elke keer dat u  opent 
door  de Noodcode te gebruiken, wordt de persoonlijke code op nul gezet 
(000.000). Het is belangrijk om de twee codes van de fabriek te wijzigen en de 
verschillende combinaties te onthouden. 

A)  HOE OPENEN:  (Zowel door persoonlijke code als de Noodcode) 
Druk op (ON),  voer de cijfercode in en druk (E). 

 

OPMERKING: De MASTER CODE kan alleen open.  Om te sluiten gebruik de 
persoonlijke code en zet deze op nul:  000,000. 
B)   HOE TE SLUITEN:  

Druk op (ON), voer de persoonlijke cijfercode (oorspronkelijk 000.000), druk op 
(E). In het geval ERROR oplicht: u voert een verkeerde cijfercode in. In het geval 
dat de fout zich blijft voordoen, opnieuw  uw persoonlijke code onthouden. 

C)  HOE  DE PERSOONLIJKE CODE WIJZIGEN :   
OPEN DEUR en vergrendel. 

1.  Open (vanaf punt A). OK zal gedurende 6 seconden continu oplichten. 
2.  Voordat OK uitschakelt, druk op (ON).  OK knippert. Terwijl het knippert:  
3.  Voer de nieuwe persoonlijke code in (van 3 tot 8 cijfers) en druk op (E).  
HOE DE NOODCODE WIJZIGEN (MASTER) :  
     DEUR OPEN, bouten BUITEN (gesloten slot). 

1. Open (ON), Noodcode (E). 
OK brandt continu gedurende 6 seconden. 

2. Voordat OK uitschakelt, druk op (ON).  OK knippert. Terwijl het knippert:  
3. Voer de nieuwe Noodcode in: (9 cijfers) en druk (E). 

Herhaal: de Noodcode en druk ter bevestiging op (E) . 
OK licht op. 
In het geval van een vergissing : de vorige code blijft in het geheugen. 

4. Vóór het sluiten van de deur, controleert u de nieuwe code (sluit en open). 
De Nieuwe Code controleren : sluit bij (ON) + 000.000 + (E).  
Open vanaf punt A, met behulp van  de Nieuwe Noodcode. 
De Noodcode kan niet op nul worden gezet.   

VERSIE 03 - VERTRAAGDE  OPENING (TIJDVERTRAGING)  

DE  SAFE KAN UITSLUITEND WORDEN GEOPEND NA EEN PROGRAMMEERDBARE  
TIJDVERTRAGING VAN  00 TOT 99 MINUTEN. 
 

Hij wordt geleverd met een Tijdvertraging  van 1 minuut en een 
openingsvertraging van 2 minuten. 
 

A)    HOE TE OPENEN: 
1. Druk op (ON), voer de persoonlijke cijfercode (aanvankelijk 000.000) in en 

druk op (E). 
Als de tijdvertraging is ingesteld op 0 minuten, opent het slot normaal, anders 
is het systeem geblokkeerd voor de geprogrammeerde tijdvertraging  
(oorspronkelijk 1 minuut) en OK knippert elke 10 seconden. 

2. Als de tijdvertraging is beëindigd, licht OK op en brandt gedurende 5 seconden 
(een akoestisch signaal kan ook worden gehoord).  
Tijdens de openingsvertraging (aanvankelijk 2 minuten), voert u (ON) opnieuw 
de persoonlijke cijfercode in en druk t u op (E). Tijdens de openingsvertraging, 
knippert OK elke 2 seconden. 

 

B)    HOE TE SLUITEN:  Druk op (E). 
 

C)    HOE DE PERSOONLIJKE CODE TE VERANDEREN: 
DEUR OPEN, bouten BUITEN (gesloten slot). 

1. Open (vanaf punt A).  OK brandt continu gedurende 6 seconden. 
2. Voordat OK uit gaat, druk op (ON). OK knippert.Terwijl het knippert:  
3. Voer de nieuwe persoonlijke code in (van 3 tot 8 cijfers) en druk (E).  Voer een 

tweede keer de nieuwe persoonlijke code in en druk op (E) voor de 
bevestiging.  
OK licht op.  
In het geval van een vergissing, de vorige code blijft in het geheugen. 

4. Vóór het sluiten van de deur, controleert u de nieuwe code (dicht en open) 

D)   HOE DE TIJDVERTRAGING PROGRAMMEREN  

DEUR OPEN, bouten BUITEN (gesloten slot). 
1. Open (vanaf punt A). OK brandt continu gedurende 6 seconden. 
2. Voordat OK uitschakelt, druk op (ON). OK knippert. Terwijl het knippert:  
3. Druk op (E), bewerk de cijfers voor de gewenste tijdvertraging in (altijd 2 

cijfers: van 00 tot 99) en druk op (E). De 2 cijfers 00 tot 99 tonen de minuten 
van de vertraging. 

E)    HOE DE OPENING TE PROGRAMMEREN - OPENINGSVERTRAGING 
DEUR OPEN, bouten BUITEN (gesloten slot). 

1. Open (vanaf punt A). OK brandt continu gedurende 6 seconden. 
2. Voordat OK uitschakelt, druk op (ON). OK knippert. Terwijl het knippert:  
3. Druk op (E) + (E),  bewerk de gewenste tijd voor de openingsvertraging  

(Altijd 2 cijfers: 02 tot 15) en druk (E). 
De 2 cijfers 02 tot 15 tonen de minuten  van de openingsvertraging. 
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