
 

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR MECHANISCH CIJFERCOMBINATIESLOT !!  

LET OP: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het slot bedient of u een nieuwe 

cijfercombinatie wilt instellen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor storingen veroorzaakt 

door onjuist schakelen, gebruik van geweld of materiële schade en financieel verlies door verkeerd 

gebruik van het slot (bijvoorbeeld het onjuist sluiten van de kluizen). 

Versie: combinatieslot met 3 GETALLEN en 1.000.000 combinaties   

Belangrijke opmerking: Bij het draaien of instellen van de cijfercode dienen de getallen precies 

afgesteld te worden op vanaf de openingstreep. 

Links van de OPENINGSTREEP staat de INSTELSTREEP. De INSTELSTREEP is alleen voor de wijziging 

van de bestaande cijfercombinatie vereist. Ga zorgvuldig te werk omdat het combinatieslot een 

nauwkeurige precisievergrendeling is, die u moet gebruiken bij het instellen van de cijfercombinatie. 

Bij instellen van de code kunt u zo vaak stoppen als u wilt, maar nooit terugdraaien! Draai de 

cijfertoets/schijf altijd langzaam en gelijkmatig. Wanneer een nummer is voorbijgegaan (de 

cijferknop is te ver gedraaid), kan dit niet worden gecorrigeerd door deze terug te draaien.  De 

aanpassing moet opnieuw worden gestart, te beginnen met het eerste nummer (4x volledige draai  

naar links) 
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Het openen van een deur voorzien van een mechanische combinatieslot  

De fabriekscode is standaard ingesteld op drie getallen: 10-20-30  

Draai de schijf vier keer linksom, waarbij het getal 10 drie keer de OPENINGSTREEP passeert. U stopt 

de vierde keer precies op 10. 

Draai de schijf vanaf dit punt drie keer rechtsom waarbij het getal 20 twee keer de OPENINGSTREEP 

passeert. U stopt de derde keer precies op 20  

Draai de schijf twee keer linksom, waarbij het getal 30 één keer de OPENINGSTREEP passeert. U stopt 

de tweede keer precies op 30. Draai de schijf nu langzaam rechtsom 

Draai vanuit deze positie de schijf  zo ver mogelijk naar rechts, tot deze niet verder kan. 

(Er verschijnt dan een nummer tussen 95 en 100 onder het openingsteken). 

De deur kan nu geopend worden. 

Een nieuwe cijfercombinatie instellen:  

 

Let op: kies om veiligheidsredenen altijd 3 getallen (tussen 0 en 99). Gebruik geen 

persoonlijke  gegevens (bijv. Verjaardag, telefoonnummer etc.). Kies geen code waarvan alle 

getallen tussen 0 en 20 zijn. Houd tussen de drie in te stellen nummers minimaal 4 streepjes 

uit elkaar.  

Voor het instellen van een nieuwe combinatie de kluisdeur altijd open laten staan tijdens deze 

handeling! 

1. Voor het instellen van een nieuwe combinatie, opent u de deur, sluit de handgreep zodat de 

schoten uitsteken. (U doet dit door de schijf vier keer linksom te draaien voorbij de 

OPENINGSTREEP.) Het instellen van een code kan alleen plaatsvinden bij een geopende deur. 

 

2. Eerder gebruikte combinatie (10-20-30) in dezelfde volgorde als bij het openen (1,2,3).  

Stel het gebruik van de INSTELSTREEP in en laat de cijfertoets op het laatste cijfer (30) staan. 

 

3. Steek de omschakelsleutel in het sleutelgat aan de binnenkant van de deur tot deze stopt. 

 

4. Draai de sleutel een kwartslag naar rechts zonder kracht te gebruiken. De omschakelsleutel 

moet vast komen te zitten in deze positie. 

 

5. Draai de schijf naar links, 4 keer tot dat het 1e getal dat u hebt geselecteerd de vierde keer 

precies onder de INSTELSTREEP staat. 

 

6. Draai de cijferknop/schijf vanaf deze positie 3 keer naar rechts tot het 2e geselecteerde getal,  

de  3e keer precies onder de INSTELSTREEP staat. 

 

7. Draai de cijfertoets vanaf deze positie 2 keer naar links tot het 3e nieuwe getal die u hebt 

geselecteerd voor de tweede keer precies onder de INSTELSTREEP staat. (Dit 3e nummer 

moet hoger zijn dan 20!)  

LET OP! U mag de schijf/cijfertoets nu niet meer draaien! 

 



8. Draai omschakelsleutel een kwartslag naar links(startpositie) en neem deze voorzichtig uit 

het slot. Het slot is nu op de nieuwe getallen combinatie ingesteld. 

 

 

 

 

 


