
GEBRUIKSAANWIJZING BIOTEC_LAP 

 

 

LET OP!: Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing zeer aandachtig door voordat u de vergrendeling gaat 

gebruiken, een nieuwe combinatie gaat opslaan of een nieuwe digitale vingerafdruk gaat invoeren. Wij 

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor defecten die veroorzaakt zijn door incorrect gebruik, 

het gebruik van geweld of het op onjuiste wijze hanteren van het artikel; ook aanvaarden wij geen 

aansprakelijkheid in geval van materiële schade of financieel verlies ten gevolge van het niet goed 

afsluiten van de BIOTEC_LAP. 

 

BASISKENNIS 

1. Haal het deksel aan de rechterkant van het elektronische sluitsysteem eraf. 

2. Steek een van de twee meegeleverde sleutels in het slot en draai deze naar links totdat deze niet 

verder gaat, en draai tegelijkertijd de elektronische vergrendeling naar rechts (fig. 1 en 3). 

3. Draai de sleutel terug naar de startpositie. 

4. Haal de sleutel er weer uit. 

5. Haal het deksel van het batterijvakje aan de binnenkant van de BIOTEC_LAP. 

6. Plaats 4 AA alkalinebatterijen (VARTA High Energy) (let bij het plaatsen in het batterijvakje op de 

juiste polariteit (fig. 2). 

 

   

fig. 1                                                                                                fig. 2 

OPMERKING: Bij levering kan de BIOTEC_LAP met iedere vingerafdruk geopend worden. Wij raden 

u aan om meteen ten minste drie persoonlijke vingerafdrukken op te slaan. 

OPMERKING: Leg de sleutel NIET binnenin de BIOTEC_LAP - dit is de hoofdsleutel en zal de 

BIOTEC_LAP openen, ongeacht welke vingerafdrukken u heeft ingesteld; bijvoorbeeld als de 

batterijen bijna leeg zijn. 

OPMERKING: Gebruik geen oplaadbare batterijen of andere soorten niet-alkaline batterijen. Gebruik 

geen oude en nieuwe batterijen door elkaar heen. Gebruik geen alkalinebatterijen met mangaan en 

conventionele batterijen door elkaar heen. 

 

Het instellen van een digitale vingerafdruk (er kunnen tot 60 afdrukken opgeslagen worden) 

 

1. Druk kort op de programmeerknop aan de binnenkant van de deur links van de scharnieren (fig. 2) 

van de BIOTECT_LAP. U zult een geluidssignaal horen en de vingerafdruklezer zal groen oplichten. 

    Programmeerknop 



2. Plaats de gewenste vinger/afdruk op de vingerafdruklezer totdat u een lange pieptoon hoort en de 

blauwe led oplicht. 

3. De vingerafdruk is met succes ingesteld. 

4. Om meer vingerafdrukken op te slaan, herhaal de programmering vanaf stap 1. 

 

 

 

!! LET OP! 

CONTROLEER ALLE OPGESLAGEN VINGERAFDRUKKEN NOGMAALS alvorens waardevolle 

spullen in de BIOTEC_LAP te doen! 

 

Het openen van de BIOTEC_LAP met behulp van een externe voedingsbron 

 

1. Plaats 4 AA alkalinebatterijen (VARTA High Energy) in het vakje voor de bijgeleverde externe 

batterijen. Let bij het plaatsen van de batterijen in het batterijvakje op de juiste polariteit. 

2. Steek het batterijvakje in het hiervoor voorziene stopcontact op de elektronische vergrendeling (zie 

fig. 4). 

3. De rode en blauwe leds zullen oplichten en u zult een geluidssignaal horen. 

4. Plaats een van de opgeslagen vingers/afdrukken op de vingerafdruklezer. 

5. De blauwe led zal oplichten en u zult een lange pieptoon horen. 

6. Draai de elektronische vergrendeling naar rechts totdat deze niet verder gaat om de BIOTEC_LAP 

te deblokkeren (zie figuur 3). 

 

 

fig. 3       fig. 4 

 

Het openen van de BIOTEC_LAP met behulp van een vingerafdruk 

 

1. Plaats de vinger/afdruk op de vingerafdruklezer. 

2. De blauwe led zal oplichten en u zult een langer geluidssignaal horen. 

3. Draai de elektronische vergrendeling naar rechts totdat deze niet verder gaat om de BIOTEC_LAP 

te deblokkeren (zie figuur 3). 

OPMERKING: Wanneer u probeert de kluis te openen door gebruik te maken van een afdruk die niet 

is opgeslagen zult u drie korte geluidssignalen horen. Nu heeft u nog twee pogingen om de kluis te 

openen met een opgeslagen afdruk. 

Als u tot driemaal toe probeert de kluis te openen met een niet opgeslagen afdruk zult u 30 seconden 

lang een geluidsalarm horen. Nadat het alarm is uitgegaan heeft u nog drie pogingen om de 

BIOTEC_LAP te openen. 



 

Het openen van de BIOTEC_LAP met de sleutel 

 

1. Haal het deksel aan de rechterkant van het elektronische sluitsysteem eraf. 

2. Steek een van de twee meegeleverde sleutels in het slot en draai deze naar links totdat deze niet 

verder gaat, en draai tegelijkertijd de elektronische vergrendeling naar rechts (fig. 1). 

3. Draai de sleutel terug naar de startpositie. 

4. Haal de sleutel er weer uit. 

 

 

Het sluiten van de BIOTEC_LAP 

 

1. Draai de elektronische vergrendeling tegen de wijzers van de klok in, naar links. 

2. Zorg ervoor dat de BIOTEC_LAP goed dicht zit. 

 

Het wissen van alle vingerafdrukken 

 

1. Druk op de programmeerknop aan de binnenkant van de (fig. 2) van de BIOTEC_LAP en houd 

deze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat u een kort en lang akoestisch signaal hoort. 

2. Laat de programmeerknop los. 

3. Alle opgeslagen digitale vingerafdrukken zijn nu met succes gewist. 


