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Handleiding voor 

de elektronische 

kluis 
 
ATTENTIE !! Lees deze handleiding zorgvuldig door, 

v o o r d a t u het slot bedient of een nieuwe 

cijfercombi-natie wilt instellen. Wij zijn niet 

aansprakelijk voor func-tiestoringen veroorzaakt door 

onjuist gebruik resp. geweld of ondeskundige 

behandeling, ook niet voor zakelijke of 

vermogensschaden, die b.v. aan het niet volgens 

voorschrift sluiten van de safe zijn toe te schri-jven. 

 
ALGEMEEN:  
Ieder toetsgebruik GEEFT een korte signaaltoon. 

De afstand tussen het gebruik van twee toetsen 

mag de 20 seconden niet overschrijden. 

 
IN BEDRIJF STELLEN:  
Om de kluis voor de eerste maal te openen handel 

u als volgt:  
1. Verwijder de bedekking tussen draaigreep 

en toetsenbord.  
2. Voer de noodopenings-sleutel in en draai deze 

naar links tot de aanslag.  
3. Breng 4 st. batterijen 1,5 V AA (niet bij de 

levering inbegrepen) aan. 

 
PROGRAMMERING VAN DE NIEUWE CODE:  
Voor gebruik van uw safe moet uit veiligheidsoverwe-

gingen uw persoonlijke code ingevoerd zijn, hetgeen 

betekent, dat de fabriekscode niet aangehouden mag 

worden. Voordat u de zeer eenvoudige programmering 

uitvoert, leg eerst de code eenmaal vast. Gebruik voor de 

code geen persoonlijke gegevens zoals b.v. geboor-

tedata of andere gegevens, welke men uit kennis van uw 

persoon zou kunnen afleiden. Bewaar uw code 

zorgvuldig, opdat deze alleen voor u toegankelijk is.  
Laat de reservesleutel in geen geval in de safe. 

 
1. Safe openen  
2. Druk de rode knop in (binnenkant van de deur 

bij de scharnieren)  
3. Er klinken drie signaaltonen en de gele LED licht 

op. U hebt 20 seconden tijd om met de 

programmering te beginnen  
4. Voer de door u gewenste combinatie in 

(minstens 3 cijfers max. 4 cijfers) en bevestig 

de invoer met toets ”B”. 

5. Na de bevestiging van de combinatie met toets 

”B” licht de groene LED op en geeft aan, dat de 

programmering met succes werd afgesloten  
 
OPENEN VAN DE SAFE:  
1. Voer de door u ingestelde code in en 

bevestig deze met toets ”B”.  
2. De groene LED licht op en u hebt 5 seconden 

tijd om de kluis te openen  
3. Draai de greep naar rechts om de safe te openen. 

 
BLOKKEERTIJD BIJ FOUTIEVE INVOER:  
Bij een foutieve invoer klinken drie signaaltonen en de 

gele LED licht op. U krijgt nu twee verdere pogingen 

om de juiste code in te voeren. Hebt u meer dan 3 x 

een foutieve code ingevoerd, dan blokkeert de 

elektronica 20 seconden. Tijdens deze blokkeertijd 

reageert het slot op geen enkele invoer. 

 
MECHANISCHE NOODOPENING:  
Mocht u de code vergeten zijn, of de batterijen zijn 

leeg, dan gaat u als volgt te werk:  
1. Verwijder de afdekking tussen draaigreep en toetsen  
2. Steek de meegeleverde reserve openingssleutel 

in en draai deze naar rechts tot de aanslag  
3. Open nu de kluis zoals bekend. 

 
VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ:  
Schuif aan de binnenkant van de deur de batterijafdek-

king naar links en verwissel de batterijen. 
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