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ELEKTRONISCH SLOT 

PS310/E01, PS310/ES01, PS310/E02 

GEBRUIKSAANWIJZING 

1 BEDIENINGSEENHEID 

 

Fig. 1.1 

toetsenbord *, 2 - klapgreep, 3 - groene led [G], 

4 - rode led [R], 5 - contactpunten voor noodstroom 

2 ALGEMENE INFORMATIE 

2.1 Mastercode [PIN1] 

Een combinatie (6 tot 8 cijfers) om het 
elektronische slot te openen en een geautoriseerde 
code om de instellingen door te voeren. 

 
Wanneer u de kluis in gebruik neemt vervangt u 
de fabrieksmatig ingestelde code door een 
persoonlijke mastercode (zie punt 4.1). Test de 
mastercode die u heeft ingevoerd meermaals 
alvorens waardevolle voorwerpen in de kluis op 
te bergen. 

 
De af fabriek ingestelde code: 1–2–3–4–5–6 

2.2 Gebruikerscode [PIN2] 

Een combinatie (6 tot 8 cijfers) om het 
elektronische slot te openen en bepaalde instellingen 
door te voeren. 

 

 
Het elektronische slot heeft geen fabrieksmatig 
ingestelde gebruikerscode. Om een gebruikerscode 
te activeren volgt u de procedure die wordt 
beschreven onder punt 4.2. 
 

2.3 Signalen 

[G]1 Een kort geluidssignaal en de groene led 

(3) licht eenmaal op - bevestiging van het indrukken 
van een toets op het toetsenbord (1). 

[G]2 Een kort dubbel geluidssignaal en de 

groene led (3) licht tweemaal op - bevestiging van een 
juiste invoer (bijv. een code). 

[R]-- Een lang geluidssignaal en de rode led 

(4) licht eenmaal op - een foutmelding (bijv. een 
foutieve code).  

[R]5 Een kort vijfvoudig geluidssignaal en de 

rode led (4) licht vijfmaal op - waarschuwing voor lege 
batterij. Zie punt 5.1 - Vervanging batterijen. 

 
* Bij varianten van het toetsenbord gebruikt u de toets 

«#» in plaats van «Enter» om de invoer te bevestigen. 

 

3 OPENEN / SLUITEN 

3.1 Openen van het elektronische slot 

3.1.1 Openen met de mastercode van de fabriek  
[ON][1][2][3][4][5][6][Enter*] 

3.1.2 Openen met persoonlijke mastercode 
[ON][PIN1][Enter*] 

3.1.3 Openen met gebruikerscode 

[ON][PIN2][Enter*] 

3.1.4 Openen met dubbele code-functie 

[ON][1-9 (Gebruiker)][Enter*]  

[PIN2][Enter*] 

    [1-9 (Gebruiker)][Enter*]  

[PIN3][Enter*] – binnen 1 minuut 

 
Na juiste invoer van de eerste code [PIN2] [Enter] 
moet de tweede code [PIN3] [Enter] binnen 1 minuut 
worden ingegeven, terwijl de groene led [G]1 elke 5 
seconden oplicht (zie punt 2.3).  

3.1.5 Opening met geactiveerde tijdvertraging 

 [ON][PIN1 of PIN2][Enter*] 

[Wacht de geprogrammeerde tijdvertraging 

af] 

[PIN1 of PIN2][Enter*] 

[PIN1 of PIN2] moet opnieuw worden ingegeven 
terwijl het geprogrammeerde openingsvenster actief is. 

 
Na het verstrijken van de geprogrammeerde tijd zal er 

een geluidssignaal te horen zijn. 

 
Als de toets [Enter] wordt ingedrukt terwijl de 

tijdvertraging actief is zal deze worden afgebroken en 

dient u het openen opnieuw te beginnen. 

Na invoer van een juiste code zal de groene led 
(3) kort oplichten en kunt u het elektronische slot 
openen door de klapgreep (2) binnen 5 seconden met 
de klok mee naar rechts te draaien. 
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Als er drie maal achter elkaar een foutieve code wordt 
ingevoerd zal het elektronische slot vijf minuten lang 
geblokkeerd worden. In deze blokkeertijd zal de rode led (4) 
regelmatig oplichten en kan het elektronische slot niet 
bediend worden. 

3.2 Sluiten 

Sluit de deur en draai de klapgreep (2) tegen de 
wijzers van de klok in naar links, tot deze niet verder 
gaat. Controleer of uw kluis goed afgesloten is. 

 

4 Programmeren  

 
Er wordt aangeraden om wijzigingen (wijziging van 
de code, ...) alleen door te voeren met de deur open. 
Na een codewijziging test u de code die u heeft 
opgeslagen meermaals met de deur open alvorens 
de kluis te sluiten. 
 

 
Het elektronische slot kan niet geprogrammeerd 
worden als de voedingsspanning te laag is, wat wordt 
aangegeven door de waarschuwing „Lege batterij” - 
zie punt 2.3 [R]5 
 

4.1 Wijziging van de mastercode [PIN1] 

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[Nieuwe PIN1] [Enter] 

[Nieuwe PIN1 herhalen] [Enter] 

Test de nieuwe mastercode meerdere malen met de 

deur open. 

[ON][Nieuwe PIN1] [Enter] 

4.2 Activeren en wijzigen van de gebruikerscode 
[PIN 2] met de mastercode [PIN1] 

 
Voordat een gebruikerscode [PIN2] geactiveerd kan 
worden moet de mastercode [PIN1] van de fabriek 
omgezet worden in een persoonlijke mastercode (zie 
punt 4.1). 

[ON][Enter][2][Enter] [1-9 

(Gebruikersnummer)][Enter][PIN1][Enter] 

[Nieuwe PIN2][Enter] 

[Nieuwe PIN2 herhalen] [Enter] 

 

Test de nieuwe gebruikerscode meerdere malen met de 

deur open.  

 [ON][Nieuwe PIN2][Enter] 

4.3 Wijzigen van de gebruikerscode 
[PIN2]zonder mastercode 

[ON][Enter][3][Enter] 

[1-9 

Gebruikersnummer)][Enter][PIN2][Enter] 

[Nieuwe PIN2][Enter] 

[Nieuwe PIN2 herhalen] [Enter] 

Test de nieuwe gebruikerscode meerdere malen met de 

deur open.  

[ON][Nieuwe PIN2][Enter] 

4.4 Gebruiker verwijderen - ALLEEN mogelijk 
met mastercode 

[ON][Enter][0][Enter][1-9 

(Gebruikersnummer)][Enter][PIN1][Enter] 

 

 

 

 

4.5 Activeren van dubbele code-functie 

 
Voordat u de dubbele code-functie kunt 
activeren moet op zijn minst een 
gebruikerscode [PIN2] geactiveerd worden, zie 
punt 4.2. 

 
Wanneer de dubbele code-functie geactiveerd 
is moeten er voor opening twee codes 

ingevoerd worden. 

[ON][Enter][7][Enter][PIN1][Enter] 

4.6 Deactiveren van de dubbele code-functie 

 [ON][Enter][8][Enter][PIN1][Enter] 

4.7 Activeren van tijdvertraging 

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[01-99 – Tijdvertraging in minuten] [1-9 

– Openingsvenster in minuten] [Enter] 

 
Bijv. 092 = 9 minuten tijdvertraging en 2 
minuten openingsvenster 

 
Test de tijdvertraging met de deur open. 

4.8 Deactiveren van de tijdvertraging 

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[000] [Enter] 

4.9 Deactiveren / activeren van de 
geluidssignalen 

[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]  
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5 Vervanging batterijen / externe 
voeding 

 

5.1 Vervanging batterijen 

 De batterij bevindt zich aan de binnenkant van 
de deur. Overeenkomstig het model slot, wordt 
een batterijhouder zoals onder (Fig.5.1a) of 
hieronder afgebeeld (Fig.5.1b) geïnstalleerd. 

 Neem het deksel van de batterij weg (zie fig. 
5.1a) of haal de batterijhouder eruit (zie fig. 
5.1b). 

 

 
Fig. 5.1 a.                       b.  

 
 Plaats een kwalitatief hoogwaardige 

nieuwe 9 volt blokbatterij. (Gebruik geen 
oplaadbare batterijen (accu's) of niet-
alkaline batterijen). 

 Sluit de batterijhouder. 

5.2 Openen met behulp van een externe 
voedingsbron 

 Neem een kwalitatief hoogwaardige nieuwe 9 
volt blokbatterij. 

 Houd de batterij op de twee contactpunten (zie 
Fig. 5.2). Let op de juiste polariteit bij het 
plaatsen van de batterij!! 

  

 

Fig.5.2 

 Geef een geautoriseerde toegangscode in 
[PIN1] of [PIN2]. 

 Draai de klapgreep (2) binnen 5 seconden met 
de klok mee naar rechts. 

 Haal de batterij van de contactpunten en 
vervang de batterij aan de binnenkant van de 
deur (zie Fig. 5.1). 


