think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING
Elektronisch slot met noodsleutel

Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel
Het openen van het slot
Geef een zes-cijferige code (fabriekscode: 1-2-3-4-5-6) of zes-letter woord in. Het slot is
nu geopend. Elke code-ingave wordt met een “piep”en het oplichten van het rode lampje
bevestigd. Als de juiste code is ingegeven, wordt dit bevestigd met een dubbele “piep”.
Bij het ingeven van een foute code geeft het slot een lang signaal. Het slot dient na ingave
van de code binnen 3 seconden te worden ontgrendeld, gebeurt dit niet dan sluit het slot zich
vanzelf weer. Wanneer het ingeven van de code langer dan 10 seconden wordt onderbroken,
dient de procedure te worden herhaald.
Na het ingeven van 4 foute codes zal het toetsenbord voor 5 minuten geblokkeerd zijn. Tijdens
deze blokkade zal het lampje iedere 10 seconden oplichten.
Code wijzigen
Druk op (0) tot dat u een dubbele “piep” hoort.
1. Geef huidige code in (fabriekscode is 1-2-3-4-5-6)
2. Geef 2 keer nieuwe code in (bijvoorbeeld 4-5-6-7-8-9 en 4-5-6-7-8-9)
Na iedere code die wordt ingegeven hoort u een dubbele “piep”. Wanneer er een foute
handeling wordt gedaan hoort u een lang signaal en zal de oude code behouden blijven.
Toevoegen tweede gebruikerscode
Druk op (1) tot dat u een dubbele “piep” hoort.
1. Geef huidige code in.
2. Geef 2 keer nieuwe code in (bijvoorbeeld 3-4-5-7-8-9 en 3-4-5-7-8-9)
Verwijderen tweede gebruikerscode
Druk op (3) tot dat u een dubbele “piep” hoort.
1. Geef huidige gebruikerscode in.
De tweede gebruikerscode is nu verwijderd. Het lampje blijft branden gedurende bovenstaande
handeling.
Openingsvertraging
“9” ingedrukt houden totdat u een dubbele ‘‘piep’’ hoort.
1. Toets de 6-cijferige 1e gebruikerscode in.
2. Toets tijdsvertraging in en openingsvenster met 4-cijferig tijdswaarden. Als u bijvoorbeeld
een tijdsvertraging van 26 minuten wilt programmeren en een 12 minuten lang geopende
deur, toets dan “2612”
3. Toets nogmaals de 4 cijfers in ter bevestiging.
Opmerking: Als u de tijdswaarde verandert gedurende de tijdsvertraging, kan de lengte ervan
alleen maar toenemen. Kleinere tijdswaarden worden genegeerd. Om de tijdsvertraging te
verminderen, toets dan #9 bij openingsvenster.
Stroomvoorziening / batterij wisselen
Wanneer de batterij zwakker wordt, is bij het openen een aantal signalen achter elkaar te horen.
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Noodsleutel
Verwijder toetsenbord (zie batterij wisselen) en schroef daarna de 2 kruisschroeven los zodat
het hele toetsenbord weg is. U ziet nu een sleutelgat/ Steek de meegeleverde noodsleutel in het
sleutelgat en draai deze om. De kluis is nu open.
Veiligheidsadvies
Stel bij in gebruikname van de kluis direct de standaard fabriekscode om in uw eigen
persoonlijke toegangscode! Gebruik hiervoor geen persoonlijke data (zoals uw geboortedatum)
als code. Dit is eenvoudig te raden. Bewaar de code op niet-toegankelijke wijze.
• Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen 		
handbereik.
• Probeer een nieuwe code altijd een aantal keren met geopende deur.
• ‘Sleutel’ nooit zelf aan het slot. U riskeert een storing en u verliest de garantie. Raadpleeg altijd
eerst de gebruikersaanwijzing.
Vragen en storingen
Heeft u vragen over uw kluis, het elektronisch slot of is er onverhoopt een storing opgetreden?
Neem dan contact op met uw dealer.

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTRONISCH SLOT ‘BASIC’

De batterij dient dan vervangen te worden. Open hiervoor het batterijcompartiment door aan
de zijkant van het toetsenbord met een platte schroevendraaier de lipjes in te drukken en het
toetsenbord te verwijderen. Haal de oude batterijen er uit en plaats de nieuwe. Gebruik hiervoor
alleen 1.5 Volt Alkaline batterijen. De code blijft ook zonder batterijen in het geheugen bewaard.
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