
GEBRUIKSAANWIJZING

NL NEDERLANDS

„SPEEDY“

1.  HET OPENEN VAN DE KLUIS VOOR DE EERSTE KEER:

2. PROGRAMMEREN VAN EEN NIEUWE CODE



3.1 Geef één van de door u ingestelde codes in en bevestig de correcte ingave door op de toets « B » te drukken.
3.2 De groene LED gaat branden en u heeft nu 5 seconden de tijd om de deur middels de hand greepte openen.

4.1 Toets de door U gekozen code in en bevestig deze code door op toets ”B” te drukken.
4.2 De groene LED licht open en U heeft 5 seconden om de deur met behulp van de draaigreep te sluiten.
4.3 Om de deur te sluiten, draait U de jamdgreep naar links.

  U heeft drie pogingen om de juiste code in te geven. Indien u 3 keer de verkeerde code in geeft, dan blokkeert 
de electronica voor een tijdsduur van 2 minuten. Tijdens deze periode reageert de electronica niet. Indien u binnen 
deze periode nogmaals de verkeerde code in geeft, dan zal de electronica een extra 2 minuten blokkeren.

Voor het geval u de code kwijt/vergeten bent, of indien de batterijen niet op tijd zijn vervangen, kunt u het vol-
gende doen:
6.1 Verwijder het afdekklepje tussen het toetsenbord en de handgreep.
6.2  Steek de meegeleverde nood-openingssleutel in het slot en draai deze naar links.
6.3  U kunt nu de kluisdeur openen door aan de handgreep te draaien.

7.1 Open het batterijvak aan de binnenkant van de deur.
7.2  Verwijder de oude batterijen. Leg de nieuwe 1,5 Volt AA batterijen in. Let er daarbij op dat ze op de correcte 
manier worden ingezet. Indien dit correct is gebeurd, hoort u een kort piepje ter bevestiging.

LET OP:
 Gebruik alleen ALKALINE batterijen van een erkend merk.  
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3. OPENEN VAN DE KLUIS

4. HET SLUITEN VAN DE KLUIS

5. BLOKKEERTIJD BIJ FOUTIEVE INGAVE CODE

6. MECHANISCHE NOODOPENING

7. WISSELEN VAN DE BATTERIJEN


