
Handleiding voor 
de electronische 
sleutelkast
KEYTRONIC

!!LET OP: Het is belangrijk de handleiding eerst
in zijn geheel door te lezen, voordat u het slot
gaat bedienen of een nieuwe code gaat instellen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden
voor fouten die ontstaan door het niet correct
opvolgen van de instructies, noch kunnen wij
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
schade die hierdoor ontstaat.

ALGEMENE OPMERKING:
Elke keer dat een toets wordt ingedrukt, hoort
u een kort piepje en zal de gele LED even
oplichten. Let er op dat de tijd tussen het
indrukken van de toetsen niet meer dan 20
seconden mag zijn.

1. DE EERSTE KEER DE KAST 
OPENEN:

1.1 Verwijder het afdekplaatje onder de draai-
greep. 

1.2 Steek de meegeleverde nood-sleutel in het 
slot en draai de sleutel naar rechts. 

1.3 Vervolgens de draai-greep naar rechts 
draaien om de kluis te openen.  

1.4 Draai de nood-sleutel terug in de uitgangs
positie en haal de sleutel er uit.  

1.5 Open het batterij-vak aan de binnenkant 
van de deur. 

1.6 Plaats de 4 meegeleverde 1,5 V AA batterij
en. Let op dat deze op de juiste manier 
geplaatst worden. 

2. PROGRAMMERING VAN EEN 
NIEUWE CODE. 

Voordat u de kast in gebruik gaat nemen, is het
uit veiligheidsoverwegingen belangrijk uw eigen
persoonlijke code in te stellen. Wij raden u aan
om de nieuwe code eerst op te schrijven, voordat
u daadwerkelijk de code gaat aanpassen.
Gebruik voor de nieuwe code geen voor de hand
liggende getallen zoals bijv. uw postcode, datum
van uw verjaardag, etc. Bewaar zowel de nood-
sleutel als de nieuwe code op een zorgvuldige
plek. 

Laat de nood-sleutel nooit in de kast liggen!! 
2.1 Kast openen zoals onder punt 1 beschre

ven.
2.2 Druk op de rode knop (aan de binnenkant 

van de deur).
2.3 Er klinken 2 geluidssignalen en de gele LED 

licht op. U heeft 20 seconden de tijd om 
met het programmeren van de nieuwe code 
te beginnen. 

2.4 Geef de door u gekozen nieuwe code in 
(minimaal 3 en maximaal 6 cijfers). 

2.5 Bevestig  de nieuwe ingegeven code door 
op „START“ te drukken. 

2.6 Nadat u de code heeft bevestigd door op 
„START“ te drukken, hoort u 2 korte piepjes 
en de gele LED zal doven.  

2.7 U heeft nu de nieuwe code vastgelegd.
TIP: Probeer de nieuwe code met de deur open.

3. OPENEN VAN DE KAST:
3.1 Geef de code in en bevestig deze met de 

„START“ knop. 
3.2 De groene LED gaat branden en u heeft 5 

seconden de tijd om de deur middels de 
draai-greep te openen. 

3.3 Draai de greep naar rechts om de deur te 
openen.  

4. WACHTTIJD BIJ VERKEERDE 
INGAVE:

Indien de verkeerde code wordt ingetoetst hoort
men 3 piepjes en gaat de gele LED branden. Als
men 3 maal de vekeerde code ingeeft, dan blok-
keert de electronica gedurende 20 seconden.
Gedurende deze tijd reageert het slot op geen
enkele ingave, dus ook niet op de juiste code.

5. MECHANISCHE NOOD-OPENING:
Indien u de code bent vergeten, of als de bat-
terijen leeg zijn, dan kunt u het volgende doen:
5.1 Verwijder het afdekplaatje onder de draai-

greep. 
5.2 Steek de meegeleverde nood-sleutel in het 

slot en draai de sleutel naar rechts. 
5.3 Vervolgens de draai-greep naar rechts 

draaien om de kluis te openen.  

6. BATTERIJEN VERWISSELEN:
6.1 Open het batterij-vak aan de binnenkant 

van de deur. 
6.2 Plaats de 4 meegeleverde 1,5 V AA batterij

en. Let op dat deze op de juiste manier 
geplaatst worden.

LET OP: Wij adviseren het gebruik van alkaline
batterijen. 
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