
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE ELECTRONISCHE 

KLUIS MOD. „DAGOBERT“ 
 

!!LET OP: A.u.b leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door,  voordat U het slot gebruikt of een nieuwe 

Combinatie instellen wilt. Wij nemen geen Hafting nog voor Functiestoringen bedingt door foutieve Omstellen 

bzw. Geweldaanwending of onzakelijk Behandeling nog bij zaak- of Vermogensschade, die zB op het niet orden 

gemate afsluiten terugtevoeren zijn. 

 

ALGEMEEN: 
elke Knopaanraking geeft een korte Signaaltoon. De Afstand tussen twee Knopaanrakingen mag 20 Sekonden 

niet overschreiden. Die word zonder  werkszijde ingesteldde Code uitgelevert 

 

OPENEN VAN DE KLUIS BIJ UITLEVERING: 
1. Verwijdert U de slotafdekking (Stikker mit Sleutelsymbool) tussen Draaigreep en Toetsenbord. 

2. Steekt U den meegeleverde Noodopeningssleutel an en draaien deze naar links. 

3. Openen U nu den Kluis indem U den Draaigreep naar rechts draaien. 

4. Draaien U den Noodopeningssleutel in die Uitgangspositie naar rechts en trekken U deze ab. 

5. Openen U das Batterijfach an der Türinnenseite. 

6. Legt U 4 Stk. bijgelegden 1,5 Volt AA Batterijn ein. Acht U beim einlegt der Batterijn auf die richtige 

Polung. 

 

PROGRAMMERING VAN EEN NIEUWE CODES: 
Voor het gebruiken van uw kluis moet uit zekerheidsgronden uw persoonlijke Code ingegeven zijn. Voordat  u 

de zeer eenvoudige Programmering doorvoeren, legt U de Code eerst eenmaal vast. gebruikt U voor de Code 

geen personlijke Daten zoals. verjaardagen of andere Daten, op de door Kennisvan uw Persoon teruggesloten 

worden kan. Bewaart U uw code zoals de sleutel  zorgvuldig,  zodat u alleen toegangkelijk bent. Laat U de 

Noodsleutel in geen enkel geval in de kluis. 

 
1. Kluis openen (uhe „Openen van de kluis bij uitlevering“) 

2. Druk de rode Knop ( deurbinnenkant   bij de scharnieren) 

3. Er klinken 2 Signaaltonen, en de groene LED blinkt op. U heeft 20 Sekenen tijd om met de Programmering 

te beginnen. 

4. Geeft U de van u gewenste combinatie in (mind. drie cijfers, max. acht cijfers) en bevestig U het Einde van 

de Programmeervoorgang door drukken van  Knop „B“. 

5. Na Bevestiging de combinatie met de Knop „B“ klinken 2 Signaaltonen en de groene LED erwist.  

De Programmering is nu ervolgrijk afgesloten. 

 

OPENEN VAN DE KLUIS: 
1. Geeft U de van u ingestelde Code in en bevestigt U deze met de Knop „B“ 

2. Er klinkt een Dubbelsignaal, de groene LED blinkt en U heeft nu vijf Seconden tijd de Kluis door middel 

van de Draaigreep te openen. 

3. Draait U de Draaigreep naar rechts om de kluis te openen. 

 

Blokkeringstijs bij foutieve ingave: 
Bei einer Fehleingabe ertönen drei Signaaltöne en die grüne LED leuchtet auf. U haben nu zwei weitere 

Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben U mehr dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert 

die Elektronik voor 20 Sekenen. Während dezer Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe. 

Unabhängig von der Sperrzeit, haben U die Möglichkeit den Safe jederzeit mittels Noodopeningssleutel zu 

openen. 

 

MECHANISCHE NOODOPENING: 
Wanneer  U de Code vergeten heeft,  of de Batterijen leeg zijn, gaat U zoals volgt voor: 

1. Verwijdert U de Afdekking tussen Draaigreep en Toetsenbord (Stikker met Sleutelsymbool). 

2. Steekt U de Noodopeningssleutel aan en draait U deze naar links tot de aanslag. 

3. Opent U nu de Kluis zodat U de Draaigreep naar rechts draaien. 

 

BATTERIJWISSEL: 
1. Opent U het Batterijvak aan de deurbinnenkant. 

2. Legt U 4 Stk. 1,5 Volt AA Batterijen in. Acht U bij het inleggen van de Batterijen op de juiste polen. 


