
Gebruiksaanwijzing  

voor Powersafe 
 

 

ZEER BELANGRIJK Gelieve deze gebruiksaanwijzing te lezen voor het gebruik van het 

vergrendelingssysteem of om een nieuwe code proberen in te voeren door het toevoegen van uw 

eigen cijfercombinatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de problemen die veroorzaakt 

worden door een verkeerde instelling van de gebruikerscodes. Dit geldt ook voor een 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. 

 

Algemene informatie: 

Het elektronische slot wordt vanuit de fabriek met de volgende mastercode 1-2-3-4-5-6 

geprogrammeerd.  

Om veiligheidsredenen, wordt u geadviseerd om de mastercode te wijzigen na het lezen van deze 

gebruiksaanwijzing. U heeft de extra optie om naast de mastercode een eigen gebruikerscode te 

activeren. 

Elke ingedrukte toets wordt door een pieptoon en een groensignaal bevestigd. De tijd tussen twee 

ingedrukte toetsen kan niet groter zijn dan 7 seconden. Een juiste code zal door een dubbel 

signaal en een groen licht bevestigd worden. Het invoeren van een onjuist code wordt gevolgd 

door een lang signaal en rood LED. 

Na vijf (5) seconden wordt het elektronische vergrendelingssysteem automatisch geblokkeerd. 

  

Voedingsbron: 

Het vermogen wordt geleverd door een (1) batterij 9V E – type 6LP3146. Het is niet aan te 

raden het gebruik van niet-alkaline batterijen, wij raden u batterijen van hoge kwaliteit aan 

(bijvoorbeeld Varta). 

  

 

Indicator ontlaadde Batterij  

Indien de batterij bijna leeg is, hoort u na het indrukken van de toets ON een pieptoon (5 

pieptonen), gevolgd door een rode LED. Dit geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn en deze 

onmiddellijk vervangen moeten worden.  

 

Wanneer de batterijen leeg zijn, gelieve de code niet te wijzigen. Indien de batterij helemaal 

leeg is, moet het vergrendelingssysteem gevoed worden door een externe batterij. – Zie 

hoofdstuk Noodvoeding / Het openen met een externe batterij. 

 

Vertraging na het gebruik van een verkeerde code 

Voor extra veiligheid, na drie (3) onjuiste invoeringen van de code, wordt het 

vergrendelingssysteem automatisch geblokkeerd en pas na 5 minuten kunt u de kluis openen.  

Ondertussen zal een rood LED aanwijzen dat het vergrendelingsysteem in een vertraging staat en 

het niet kan worden gebruikt.  

Na 5 minuten kan de kluis geopend worden met een geldige code, maar als u een verkeerde code 

opnieuw invoert, zal het opnieuw gedurende vijf (5) minuten blokkeren. 



 

  

Het openen van de kluis: 

 

- Druk op de toets ON 

- Dit wordt bevestigd door een pieptoon en een groen LED 

- Voer een geldig code in (bij de levering is de fabriekscode 1-2-3-4-5-6 ) 

- Druk op de toets ENTER 

- Een juiste code wordt door een dubbele pieptoon en een groen licht bevestigd. 

- Draai de hendel naar rechts om de kluis te openen 

 

Het sluiten van de kluis: 

- Om de kluis te sluiten, draai de hendel naar links 

- Na vijf (5) seconden zal het elektronische slot automatisch blokkeren 

- Controleer of de kluis goed gesloten is 

 

Hoe kunt u een nieuwe mastercode programmeren /  

Stel een nieuwe mastercode in: 

 

Wees voorzichtig, wij raden u aan om een nieuwe code te programmeren en deze 

meerdere malen met de deur open te controleren, controleer altijd met de deur open of de 

nieuwe privé code werkt voor het sluiten van de kluis. Als u een fout maakt zonder te 

controleren of de code geldig is, loopt u het risico om de kluis niet meer open te krijgen. 

 

- Druk op de toets ON 

- Druk op de toets ENTER 

- Druk op de toets 1 

- Druk op de toets ENTER  

- Voer de geldige mastercode in (fabriekscode 1-2-3-4-5-6) 

- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code 

heeft ingevoerd. 

- Voer de nieuwe master code in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers) 

- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code 

heeft ingevoerd. 

- Voer opnieuw de nieuwe mastercode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers)  

- Druk op de toets ENTER  

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u met succes de 

mastercode heeft gewijzigd. 

- Indien u tijdens het programmeren een lange pieptoon hoort en de rode LED 

knippert, dan betekent dat de nieuwe code niet juist is – de vorige mastercode blijft 

geldig (fabriekscode 1-2-3-4-5-6). 

- Na een foutmelding herhaalt u het programmeren van een nieuw mastercode zoals 

hierboven werd aangegeven. 

 



 

Activeren van de gebruikerscode: 

 

Belangrijk, wij raden u aan om een nieuwe gebruikerscode meerdere malen met de deur 

open te programmeren. Controleer daarna of de code werkt met de deur open voor het 

sluiten van de kluis. 

 

 

- Druk op de toets ON 

- Druk op de toets ENTER 

- Druk op de toets 2 

- Druk op de toets ENTER  

- Voer de geldige mastercode in (fabriekscode 1-2-3-4-5-6) 

- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code 

heeft ingevoerd. 

- Voer de gekozen gebruikerscode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers) 

- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code 

heeft ingevoerd. 

- Voer de gekozen gebruikerscode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers) 

- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat de 

gebruikerscode is geactiveerd. 

- Een lange pieptoon en een flash van de rode LED geeft aan dat u de verkeerde code 

heeft ingevoerd en de gebruikerscode niet geactiveerd werd.  

- Na een foutmelding herhaalt u het programmeren van een nieuwe gebruikerscode 

zoals hierboven werd aangegeven.  

 

 

Wijzigen van de gebruikerscode: 

Belangrijk, wij raden u aan om een nieuwe code meerdere malen met de deur open te 

programmeren. Controleer daarna of de gekozen codes werken met de deur open voor 

het stuiten van de kluis. 

 

 

- Druk op de toets ON 

- Druk op de toets ENTER 

- Druk op de toets 3 

- Druk op de toets ENTER 

- Voer de geldige gebruikerscode in 

- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code 

heeft ingevoerd. 

- Voer de gekozen gebruikerscode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers) 

 



- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u de juiste code 

heeft ingevoerd. 

- Voer de gekozen gebruikerscode in (minimaal 6, maximaal 8 cijfers) 

- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u met succes de 

gebruikerscode heeft gewijzigd. 

- Indien u tijdens het programmeren een lange pieptoon hoort en de rode LED 

knippert, dan betekent dat de nieuwe code niet juist is en de gebruikerscode niet 

gewijzigd was – de vorige gebruikerscode blijft geldig. 

- Na een foutmelding herhaalt u het programmeren van een nieuwe gebruikerscode 

zoals hierboven werd aangegeven.  

 

Verwijderen van de gebruikerscode: 

 

- Druk op de toets ON 

- Druk op de toets ENTER 

- Druk op de toets 0 

- Druk op de toets ENTER 

- Voer de geldige mastercode in (fabriekscode 1-2-3-4-5-6) 

- Druk op de toets ENTER 

- Dubbele pieptoon en dubbele flash van de groene LED geeft aan dat u met succes de 

gebruikerscode heeft verwijderd.  

- Indien u tijdens het programmeren een lange pieptoon hoort en de rode LED 

knippert, dat betekent dat de nieuwe code niet juist is en u de gebruikerscode niet 

verwijder heeft.  

- Na een foutmelding herhaalt u de procedure zoals hierboven werd aangegeven.  

 

 

 

Noodvoeding / Het openen met een externe batterij  

 

Indien er geen voeding is of de interne batterij leeg is, kunt u een batterij van 9V 

gebruiken dat aangesloten moet worden aan de 2 contacten zoals in figuur 2. 

U kunt de beide contacten aan de linkerkant van het toetsenbord vinden. Om de kluis te 

openen met een externe batterij, volg de instructies zoals beschreven staat in het 

hoofdstuk ”Het veilig openen van de kluis”.  

Zorg ervoor dat de polariteit correct is en de batterij aangesloten is aan het 

vergrendelingssysteem totdat de kluis open is.  

 

Figuur 2. Noodvoeding  

 

Zeer belangrijk, indien de kluis geopend was na een stroomstoring/interne batterij leeg, 

met behulp van een externe batterij na het vervangen van de interne batterij, moet het 

vergrendelingssysteem worden geopend zoals beschreven staat in het hoofdstuk 

 ”Het openen van de kluis”. 



 

 

 

Vervangen van de batterij: 

 

Het batterijcompartiment kunt u vinden onder het deksel aan de binnenkant van de deur. 

Draai de schroef los en verwijder het deksel. 

Verwijder voorzichtig de batterij.  

Plaats een nieuwe batterij (9V E-block, type batterij 6LP3146), en sluit het 

batterijcompartiment.  

Stel het deksel met de schroef vast aan de binnenkant van de deur. 

 

Belangrijk. Wij raden u aan om de goede werking van het elektronisch sluitsysteem 

meerdere malen met de deur open te controleren voor het sluiten van de kluis. 

 

Service: 

 

Hoe kunt u controleren of de fabriekscode al gebruikt is. 

- Druk op de toets ON 

- Druk op de toets ENTER 

- Druk op de toets 4 

- Druk op de toets ENTER 

- Voer de Servicecode 160400 in 

- Druk op de toets ENTER 

 

Indien het elektronisch sluitsysteem ten minste een keer geopend werd met behulp van 

een geldige mastercode, nadat u op ENTER drukt, zult u een pieptoon vijf (5) keer horen 

en de groene LED zal vijf (5) keer knipperen. 

Indien het elektronisch sluitsysteem niet werd geopend met behulp van een geldige 

mastercode, nadat u op ENTER drukt, zult u een pieptoon vijf (5) keer horen en de rode 

LED zal vijf (5) keer knipperen. 

 

 


