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Gebruiksaanwijzing  

 

  Schematische tekening van de kluis 

                   

Schematische tekening van het toetsenpaneel 

                          

                     

1. Schoten                    5. Afdekplaatje noodsleutelslot      9.Bevestigings 

2. Reset knop                 6. Groene led                       knop   

3. Batterijhouder               7. Gele Led                       

4. Deurknop                   8. Rode led 

 

Let op: Schematische tekening kan afwijken van geleverde model.   

 

Bevestigen van de kluis 

bevestig de kluis aan muur of bodem op een onopvallende plaats 

bevestigingsmateriaal is meegeleverd 

 

Openen van de kluis voor de eerste keer. 

De eerste keer dient u de kluis met bijgeleverde noodsleutel te openen. 

Verwijder het afdekplaatje (5) steek de sleutel in het slot en draai een kwart slag naar 

links 

Draai de deurknop (4) naar rechts 

Plaats de meegeleverde batterijen 4x AA (let op de polariteit +/-) 

De vooraf ingestelde fabriekscode is 159 B 
 



Programmeren / Wijzigen van de fabriekscode in een gebruikerscode. 

Druk een maal op de resetknop (2) aan de binnenzijde van de deur gele led (8) licht op 

Voer in uw nieuwe code( 3-8 cijfers) gevolgd door de B toets (9) gele led (7) gaat uit 

Wanneer de gele led (7) 4x oplicht tezamen met 4 pieptonen is de programmatie niet 

goed gegaan en dient bovenstaand opnieuw uitgevoerd te worden. 

 

LET OP ! 

Wanneer er drie maal achter elkaar een verkeerde code is ingetoetst gaat de gele led 

(7) knipperen gepaard met een piepsignaal. 

Wacht tot deze signalen zijn gestopt en toets opnieuw de juiste code in. 

 

Afsluiten van de kluis. 

Sluit de deur en draai de deurknop (4) naar links 

 

Plaatsen/ vervangen van de batterijen. 

Als de rode led (8) en de groene led (6) gelijker tijd oplichten is dat een indicatie dat de 

batterijen aan vervanging toe zijn. 

Plaats 4x Alkaline Duracell AA batterijen ( geen oplaadbare) in de batterijhouder (3) 

Let hierbij op de juiste polariteit +/- plaatsing van de batterijen. 

 

Let op ! 

Als de batterijen langer dan 30 minuten uit het slot gehaald worden, dient de 

gebruikerscode weer opnieuw ingevoerd te worden. 

 

Openen van de kluis met de noodsleutel 

 

In geval het slot niet meer werkt of batterijen leeg zijn. 

Verwijder afdekplaatje noodsleutelslot (5), steek de noodsleutel in het slot een draai 

deze 

een kwart slag naar links.  

Draai de deurknop naar rechts en open de deur.  

 

NB: bewaar de noodsleutels niet in de kluis maar op een andere veilige plaats !! 

 


