
INSTRUCTIES’MOTION’ 

 

ATENTIE: Lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u de elektronische vergrendeling 

gebruikt of een nieuwe cijfercombinatie instelt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige 

storing veroorzaakt door de foute wijziging ,  gebruik van geweld of onjuist gebruik, noch in het geval 

van materiële schade of eigendom als gevolg van onjuiste sluiting van de kluis. 

Uw "Motion" -kluis kan worden geopend met een mastercode, een klantcode of een van de twee 

meegeleverde noodsleutels. 

Elke toetsaanslag wordt bevestigd door een akoestisch signaal. 

Elke druk op de toets kan gecorrigeerd worden door op de "*" toets te drukken. 

Als u niet wilt dat de ingevoerde code (de hoofdcode of de klantcode) verschijnt bij het invoeren van 

de code, drukt u op de "*" toets voordat u de code invoert. 

In plaats van het gekozen nummer, wordt "-" weergegeven. 

Het wordt afgeraden om niet-alkalinebatterijen te gebruiken. 

 

De kluis wordt vanuit de fabriek geleverd met de hoofdcode 0-0-0-0-0-0 en klantcode 1-6-8-0. 

Uit veiligheidsoverwegingen raden we aan dat u de mastercode en gebruikerscode onmiddellijk 

wijzigt in een persoonlijke code. 

 

1. BASISBEGRIPPEN 

a. Verwijder de  ronde afdekking van noodvergrendeling aan de rechterkant van het 

toetsenbord. 

b. Plaats één van de twee noodsleutels in het slot. 

c. Draai de sleutel naar rechts. 

d. Open de deur. 

e. Draai de sleutel naar de oorspronkelijke positie en verwijder deze. 

f. Verwijder de bevestigingsschroef op het deksel van het batterijcompartiment in de deur. 

g. Schuif het deksel van het batterij-vak naar beneden. 

h. Plaats vier 1,5 volt alkaline AA-batterijen (let op de juiste polariteit bij het plaatsen van 

de batterijen). 

i. Het bericht "HELLO" verschijnt op het scherm - de kluis is nu klaar voor gebruik. 

j. Sluit het batterij-vak. 

 

2. INPUT ONTBREEKT  

 

Als u de verkeerde code invoert en op de "ENTER" -toets drukt, verschijnt er vijf keer een 

geluidssignaal en verschijnt het bericht "ERROR-1" op het display. Als u nog een onjuiste invoer 

invoert, verschijnen "ERROR -2" en "ERROR- 3" op het display na drie foutieve  invoeren. 

 

1. VERGENDELINGSTIJD NA EEN FOUTE INVOER 

 

Bij het drie keer invoeren van een onjuiste code, verschijnt het bericht "HOLd05" op het scherm 

en wordt gevolgd door een periode van 5 minuten waarin de kluis is vergrendeld. 

Er is geen toegang mogelijk gedurende deze lock-outperiode van vijf minuten.  Deze 

vergrendeltijd kan niet worden geannuleerd, zelfs niet als u de batterijen hebt verwijderd.  



2. HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN 

(Als het display zwak wordt, kan de tekst niet worden gelezen of als het openen van de kluis 

niet langer mogelijk is, moet u de batterijen onmiddellijk vervangen). 

a. Open indien nodig de kluis met de noodopening. (zie hoofdstuk 9 - Openen met de 

noodsleutels). 

b. Verwijder de borgschroef van het deksel van het batterijcompartiment in de deur. 

c. Schuif het deksel van het batterij-vak omhoog. 

d. Verwijder de oude batterijen. 

e. Plaats nieuwe (alkaline) batterijen, let op de juiste polariteit. 

f.  Sluit het batterij-vak. 

WAARSCHUWING: na een batterijwissel worden de codes bewaard (mastercode, klantcode). 

 

5.WIJZIGING VAN DE MASTERCODE. (De door u  gekozen mastercode, blijft behouden bij het 

vervangen van de batterij) 

a. Druk twee keer op de "*" knop. 

b. Het display toont "SUPER". 

c. Voer de huidige hoofdcode in (levering 0-0-0-0-0-0). 

d. Druk op de "#" knop om te bevestigen. 

e. Het display toont "CC -". 

f. Voer "0 1" in om de mastercode te wijzigen. 

g. Druk op de "#" knop om te bevestigen. 

h. Het display toont "NOU". 

i. Voer de gekozen mastercode in (6 cijfers). 

j. Druk op de "#" knop om te bevestigen. 

k. Het display geeft "REPEAT" aan. 

l. Herhaal de gekozen mastercode (6 cijfers). 

m. Druk op de "#" knop om te bevestigen. 

n. Als het bericht "GOOD" op het display verschijnt, is de mastercode succesvol gewijzigd. 

o. "CC -" verschijnt op het display 

p. Druk op de toets "*" om het menu te verlaten. 

ATENTIE: Als tijdens het programmeren "ERROR" - op het display verschijnt, start dan de 

programmering vanaf 5.f. 

 

6. SLUITEN - OPSLAAN VAN DE KLANTCODE 

 

a. Sluit de deur en voer de gewenste/gekozen gebruikerscode in (drie tot zes cijfers).   

b. De ingevoerde code wordt op het scherm weergegeven. 

c. Bevestig de invoer door op de "#" toets te drukken. 

d. De kluis wordt automatisch vergrendeld en geeft "CLOSE" op het scherm aan. 

e. Na de correcte sluiting verschijnt op het display "CLOSED" en de geselecteerde code. 

f. Als een correcte sluiting niet mogelijk is, verschijnt "ERROR" op het scherm. 

g. Start de sluiting opnieuw zoals beschreven in 6-a. 

 

 

 



7. OPENEN MET DE KLANTCODE 

 

a. Wanneer de deur gesloten is of het sluitmechanisme is geactiveerd, raakt u het 

aanraakscherm in het midden aan en verschijnt het bericht "HELLO" op het scherm. 

b. De ingevoerde code verschijnt op het display. 

c. Bevestig de invoer door op de "#" toets te drukken. 

d. Tijdens het openen verschijnt het bericht "OPEN" op het scherm. 

e. Na het openen verschijnt "OPENED" op het display. 

 

INFO: Als u de kluis opnieuw wilt vergrendelen met de eerder geselecteerde klantcode, drukt 

u eenvoudig op de "#" -toets terwijl de deur gesloten is. 

De kluis wordt gesloten volgens de procedure beschreven in punt 6-d en kan worden 

geopend met de eerder geselecteerde klantcode zoals vermeld in punt 7. 

 

8. OPENEN MET DE MASTERCODE 

a. Druk twee keer op de "*" knop. 

b. Het display toont "SUPER". 

c. Voer de huidige hoofdcode in (levering 0-0-0-0-0-0). 

d. Druk op de "#" knop om te bevestigen. 

e. Het display toont "CC--". 

f. Voer "0 0" in om te openen met behulp van de mastercode. 

g. Druk op de "#" knop om te bevestigen. 

h. Tijdens het openen verschijnt het bericht "OPEN" op het scherm. 

i. Na het openen verschijnt "OPENED" op het display. 

 

9. OPENEN MET DE NOODSLEUTEL 

 

a. Verwijder het deksel van de noodvergrendeling aan de rechterkant van het toetsenbord. 

b. Plaats één van de twee noodsleutels in het slot. 

c. Draai de sleutel naar rechts. 

d. Als de batterij van de kluis voldoende is opgeladen, wordt het bericht "OPENED" 

weergegeven en gaat de kluis open. 

e. Om het proces te voltooien, moet u de sleutel naar de begin- / startpositie draaien - deze 

wordt weer gesloten. 

 

10. FUNCTIONERINGS PROTOCOL 

 

Het beveiligde model "MOTION" is standaard uitgerust met een eenvoudige protocolfunctie. Om 

de protocolfunctie correct te kunnen gebruiken, raden wij u aan om de huidige datum en tijd in 

te stellen gelijktijdig met het instellen van de codes. De datum wordt weergegeven in YYMMDD-

indeling (jaar - maand - dag). 

De tijd wordt weergegeven in SSMMSS-indeling (uur minuut seconde). 

 

 

 



DATUM EN TIJD PROGRAMMEREN 

 

a. Druk twee keer op de "*" toets. 

b. Het display toont "SUPER". 

c. Voer de huidige hoofdcode in (levering 0-0-0-0-0-0). 

d. Druk op de "#" toets om te bevestigen. 

e. Het display toont "CC--". 

f. Voer "0 8" in. 

g. Druk op de "#" toets om te bevestigen. 

h. Het display toont "SET-dt". 

i. Voer nu de laatste twee cijfers van het huidige jaar in (bijvoorbeeld 17 voor 2017), de 

huidige maand (bijv. 05 voor mei) en de huidige dag. 

j. Druk op de "#" toets om te bevestigen. 

k. Er verschijnt een tijdsysteem op het scherm. 

l. Voer de huidige tijd in (in 24-uurs formaat). 

m. Druk op de "#" toets om te bevestigen. 

n. Het bericht "GOOD" verschijnt op het display. 

o. De datum en tijd zijn ingesteld. 

p. Het display toont "CC--". 

q. Om het menu af te sluiten, drukt u op de toets "*". 

 

LEES HET OPENINGSPROTOCOL! 

 

a. Druk tweemaal op de "*" -toets. 

b. Het display toont "SUPER". 

c. Voer de huidige hoofdcode in (levering 0-0-0-0-0-0). 

d. Druk op de "#" toets om te bevestigen. 

e. Het display toont "CC--". 

f. Voer "0 9" in. 

g. Druk op de "#" toets om te bevestigen. 

h. Het scherm geeft kort "RECORD" weer. 

i. De laatste opening wordt weergegeven. 

Het logboek wordt weergegeven in het "YYMMDD" -formaat "SSMM - het openingstype". 

j. Druk op de toets "6" om de tijd en het type opening weer te geven. 

k. Druk op de "2" -toets om de vorige openingen weer te geven. 

l. Om het menu te verlaten, drukt u tweemaal op de "*" - toets. 

 

PROTOCOLINFORMATIE 

 1 - openen met mastercode. 

 8 - openen met klantcode. 

 9- openen met de noodsleutels. 

 

 

 

 



VOORBEELD PROTOCOL: 1701011212-1 

 

  17  01   01        12            12    1 
 
 
 

 

 

Druk op de toets "6" om de tijd en het type opening weer te geven. 

 

NAVIGATIE IN HET PROTOCOLMENU 

 

6 - Geeft de openingstijd en het type opening weer. 
2 - Toont de vorige opening. 
4 - Toont de openingsdatum. 
8 - Toont de volgende opening. 

 

11. RESET DE MASTERCODE EN KEER TERUG NAAR DE FABRIEKINSTELLINGEN 
 
a. Verwijder het deur paneel. 
b. Druk tien seconden op de knop "RESET". 
c. Na vijf seconden verschijnt "RESET" op het display. 

d. De mastercode wordt gereset naar de fabrieksinstellingen (0-0-0-0-0-0). 
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