
GEBRUIKSAANWIJZING  
„NEPTUN“ 

 

!!LET OP: Les met aandacht deze gebruiksaanwijzing voor het blokkeren of het instellen van een 
nieuwe code. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de problemen die door een verkeerde instelling van de 
gebruikerscodes worden veroorzaakt. Dit geldt ook voor verkeerd gebruik en voor de veroorzaakte 
schade aan de kluis of het slot en noch voor enig verlies of bijkomende kosten voor het openen van 
een gesloten kluis als gevolg van een verkeerde instelling van de gebruikerscode. 
 
 
Uw kluis model "Neptun" kan met een mastercode worden geopend of met een gebruikerscode 
of een van de twee geleverde noodsleutels. 
Elke ingedrukte toets wordt door een pieptoon bevestigd. 
Elke ingedrukte toets kan worden gecorrigeerd door op "CANCEL" in te toetsen.  
Als u wilt dat de ingevoerde code (martercode of gebruikerscode) niet weergegeven wordt, 
druk vóór het invoeren van de code op "CANCEL". In plaats van het ingedrukte cijfer, toont het 
display "_". Het is niet aan te raden het gebruik van niet-alkaline batterijen. 
  
 
De kluis wordt vanuit de fabriek met de volgende mastercode 0-0-0-0-0-0 en de gebruikerscode 1-6-8-
0 geleverd, om veiligheidsredenen wordt u geadviseerd om de mastercode en de gebruikerscode met 
een persoonlijke code te wijzigen. 
 
 

1. INWERKINGSTELLING: 
a. Verwijder het ronde deksel van het nood-sluitsysteem aan de rechte kant van het 

klavier. 
b. Stop in een van de twee geleverde noodsleutel met de inkeping in het slot. 
c. Draai de sleutel rechtsom. 
d. Open de deur. 
e. Draai de sleutel terug naar de startpositie en trek het uit. 
f. Draai de schroef los van het batterijcompartiment aan de binnenkant van de deur. 
g. Schuif de batterijklep naar links. 
h. Plaats vier batterijen van 1,5 volt (zorg ervoor voor de juiste polariteit) AA (alkaline).  
i. Het display toont "HELLO" – de kluis is nu inwerking. 
j. Sluit het batterijcompartiment. 

 
2. VERKEERDE INVOERING 

Bij het invoeren van een onjuiste code en na het indrukken van de toets "#" zal er vijf keer een 
akoestisch geluid voortbrengen en op het display verschijnt "ERROR 1"; bij een tweede 
verkeerde invoer verschijnt "ERROR 2" en na drie onjuiste codes verschijnt "ERROR 3". 
 

 
3. BLOKKERENTIJD NA VERKEERDE INVOERING 

Als de code drie keer verkeerd wordt ingevoerd, begint een blokkerentijd van vijf minuten. 
Tijdens de blokkerentijd een nieuwe invoering is niet mogelijk. Indien tijdens de blokkerentijd 
een toets wordt ingedrukt, verschijnt op het display "HOLd05" en de resterende tijd tot wordt 
geteld. Deze blokkerentijd kan niet worden gestopt, zelfs door het verwijderen van batterijen. 
 

 
4. VERVANGEN VAN DE BATTERIJ (Het display is zwak of het kan niet worden gelezen of het 

openen is niet mogelijk, zodat de batterijen onmiddellijk moeten worden vervangen). 
a. Indien nodig open de kluis met de noodsleutel (zie punt 9 - open met de noodsleutel). 
b. Draai de schroef los van het batterijcompartiment aan de binnenkant van de deur. 
c. Schuif de batterijklep naar rechts. 
d. Verwijder de oude batterijen. 
e. Plaats nieuwe batterijen(alkaline) - Pas op de juiste polariteit)  
f. Sluit het batterijcompartiment door het indrukken van de batterijklep naar links en 

schroef het vast. 



PAS OP na het vervangen van de batterij, worden de opgeslagen codes (mastercode, 
gebruikerscode) behouden. 
 

 
5. VERVANGING VAN DE MASTERCODE (na het vervangen van de batterij wordt de gekozen 

mastercode behouden) 
a. Druk twee keer op toets ”CANCEL”. 
b. Op het display verschijnt "SUPER". 
c. Toets de huidige mastercode in (bij de levering 0-0-0-0-0-0). 
d. Druk op het toets "ENTER" om te bevestigen. 

e. Op het display verschijnt "CC  ". 
f. Toets "0 1" in om de mastercode te wijzingen.  
g. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen.  
h. Op het display verschijnt de melding "NEW". 
i. Toets de gewenste mastercode in (6 cijfers). 
j. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen. 
k. Op het display verschijnt de melding " rEPEAT ". 
l. Herhaal de gewenste mastercode (6 cijfers). 
m. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen. 
n. Als op het display de melding "GOOD" verschijnt, is de mastercode met succes 

veranderd.   

o. Op het display verschijnt "CC  ". 
p. Om het menu te verlaten, druk op "CANCEL". 

 
LET OP Als tijdens het programmeren de melding "ERROR" verschijnt, start de procedure 
vanaf punt 5.f. 

 
6. HET SLUITEN – HET OPSLAAN VAN DE GEBRUIKERSCODE 

a. Sluit de deur en toets de gewenste gebruikerscode in (vier, vijf of zes cijfers). 
b. De ingevoerde code verschijnt op het display. 
c. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen.  
d. De kluis wordt automatisch vergrendeld en op het display verschijnt de melding " 

CLOSE ". 
e. Na de goede sluiting verschijnt op het display de melding "CLOSEd" en de 

geselecteerde code. 
f. Als de sluiting niet goed is, verschijnt op het display de melding " EROARE ". 
g. Herhaal de sluiting zoals beschreven vanaf punt 6-a. 

 
7. DE OPENING MET GEBRUIKERSCODE 

a. Met de deur dicht of gesloten hendel, toets de gewenste gebruikerscode in (vier, vijf of 
zes cijfers).  

b. Druk op "ENTER" om te bevestigen. 
c. Tijdens de opening verschijnt op het display "OPEN". 
d. Na het openen verschijnt op het display " OPENEd ". 

 
INFO 

Als u de kluis opnieuw met de eerder geselecteerd gebruikerscode de wilt blokkeren, 
moet u met de deur dicht op toets " ENTER " drukken. 
De kluis wordt gesloten zoals bij punt 6-d wordt beschreven en deze kan met de 
eerder geselecteerd gebruikerscode worden geopend zoals bij punt 7 wordt 
beschreven. 
 

8. HET OPENEN MET DE MASTERCODE 
a. Druk twee keer op toets ”CANCEL”. 
b. Op het display verschijnt "SUPER". 
c. Toets de huidige mastercode in (bij de levering 0-0-0-0-0-0). 
d. Druk op het toets "ENTER" om te bevestigen. 

e. Op het display verschijnt "CC  ". 
f. Toets "0 0" in voor het openen met de mastercode.  
g. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen. 
h. Tijdens de opening verschijnt op het display "OPEN". 



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

9. HET OPENEN MET DE NOODSLEUTEL  
a. Verwijder het deksel van het nood-sluitsysteem aan de rechte kant van het klavier. 
b. Stop in een van de twee geleverde noodsleutel met de inkeping in het slot. 
c. Draai de sleutel rechtsom. 
d. Als de accu voldoende spanning heeft, verschijnt op het display de melding 

"OPENEd" en de kluis is open. 
e. Om de noodsleutel eruit te halen, draai deze terug naar de startpositie – de kluis is 

weer gesloten. 
 
10. FUNCTIE PROTOCOL  

De kluis model "NEPTUN" is met een eenvoudig protocol functie uitgerust. 
Om het protocol functie juist te gebruiken wordt aanbevolen dat bij de 
inwerkingstelling van de kluis de actuele datum en tijd in te stellen. 
Datum is aangegeven in het formaat JJMMDD (Jaar - Maand - Dag). 
De tijd wordt weergegeven in het formaat HHMMSS (uren - minuten - seconden). 
 
 

 
HET INSTELLEN VAN  DATUM/UUR 

a. Druk twee keer op het toets "CANCEL". 
b. Op het display verschijnt "SUPER". 
c. Toets de huidige mastercode in (bij de levering 0-0-0-0-0-0). 
d. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen.  

e. Op het display verschijnt "CC  ". 
f. Toets "0 8" in voor het openen met de mastercode.  
g. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen  
h. Op het display verschijnt " SEt-dt”. 
i. Toets nu in de laatste twee cijfers van het jaar (bv. 17 voor 2017), maand (bv. 05 voor 

mei) en dag. 
j. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen.  
k. Op het display verschijnt een uur gegenereerd door het systeem. 
l. Toets het uur in (in de vorm van 24 uur). 
m. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen.  
n. Op het display verschijnt " GOOD ". 
o. Datum en tijd zijn ingesteld. 

p. Op het display verschijnt "CC  ". 
q. Om het menu te verlaten, druk op "CANCEL". 

 
HET LEZEN VAN HET PROTOCOL VAN OPENING  

 
a. Druk twee keer op het toets "CANCEL". 
b. Op het display verschijnt "SUPER". 
c. Toets de huidige mastercode in (bij de levering 0-0-0-0-0-0). 
d. Druk op het toets " ENTER " om te bevestigen.  

e. Op het display verschijnt "CC  ". 
f. Toets "0 9" in.  
g. Druk twee keer op het toets " ENTER ". 
h. Op het display verschijnt " rECOrd ". 
i. Er wordt de laatste opening aangetoond.   
Het protocol wordt weergegeven in het volgende formaat "YYMMDD" "SSMM - type 
opening". 

   
 
 
 
VOORBEELD PROTOCOL:  1701011212-1 

 

  17  01   01        12            12    1 

 
17 

JJ 

= Jaar  

01 

MM 

= Maand 

01 

TT 

= Dag 

Druk totes 

„ 6 “ 
12 

SS 

= Uur 

12 

MM 

= Minuut 

1 

Type opening 

= Mastercode 



 
 
 
 
 
Druk op toets ”6” voor het aangeven van de tijden de aard van de opening. 

  
 

GEGEVENS PROTOCOL 

1 – Het openen met mastercode. 
8 – Het openen met grbruikerscode. 
9 – Het openen met noodsleutel. 
 
 
MENU PROTOCOL 
Toets ”6” – Het aangeven van de datum en type van opening. 
Toets ”2”  – Het aangeven van de vorige opening. 
Toets ”4”  – Het aangeven van de datum van opening. 
Toets ”8”  – Het aangeven van de volgende opening. 

 
11. HET RESETTEN VAN DE ELEKTRONISCHE SLUITING NAAR DE FABRIEKSINSTELLINGEN 

a. Haal het deurpaneel eruit. 
b. Druk vijf seconden op toets ” RESET”. 
c. Na vijf seconden verschijnt op het display de melding ” RESET”. 
d. De elektronische blokkering wordt naar de fabrieksinstellingen gereset. 

- Mastercode "0-0-0-0-0-0" 
- Gastcode "1-6-8-0" 
- Datum en tijd op systeemtijd. 
- Protocol van opening verwijderd. 

 
 


