
 
GEBRUIKSAANWIJZING 

BRANDWERENDE KLUIZEN MODEL SERIE “SYDNEY” 
 
 

!!LET OP: Leest u voordat u het slot gaat bedienen, of een nieuwe cijfercombinatie probeert te 
programmeren de gebruiksaanwijzing goed door. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor 
problemen die veroorzaakt zijn door het niet volgen van de correcte instelinstructies. 
 
HOOFDCODE EN GEBRUIKERSCODE 
Uw kluis kan geopend worden met zowel een hoofdcode  als met een gebruikerscode. 
Bij aflevering is er geen gebruikerscode in de kluis geprogrammeerd. 
Het indrukken van iedere correcte knop wordt verlicht door een groen LED-lampje en wordt bevestigd 
door een pieptoon. 
Indien een knop niet binnen vijf [5] seconden wordt ingedrukt, dient de huidige invoer opnieuw uitgevoerd 
te worden. 
Elke invoer kan geannuleerd worden door op de “*”-knop te drukken. 
Voor de voeding heeft u vier [4] 1,5 volt alkaline AAA-batterijen nodig (batterijen zijn niet meegeleverd). 
Het gebruik van niet-alkalinebatterijen wordt niet aanbevolen. 
De kluis heeft een in de fabriek ingestelde hoofdcode 1-2-3-4-5-6. Om veiligheidsredenen raden wij u aan 
deze hoofdcode te wijzigen in uw eigen gebruikerscode. 
 
VERKEERD INGEVOERDE CODE 
Indien u een onjuiste code heeft ingevoerd en daarna de “Enter”-knop heeft gebruikt, hoort u drie [3] maal 
een pieptoon en de rode LED zal drie [3] maal knipperen. 
 
a) GEBLOKKEERD NA HET INVOEREN VAN EEN VERKEERDE CODE 

Nadat u drie maal de verkeerde code heeft ingevoerd, zal het slot vijf [5] minuten geblokkeerd 
worden. Gedurende deze tijd is het niet mogelijk een code in te voeren en zal de rode LED vijf [5] 
seconden knipperen.  
LET OP: u kunt de tijd van de blokkering niet veranderen door de batterijen te verwijderen. 

 
INSTELLEN/BATTERIJEN VERVANGEN 
 

 Verwijder het batterijcompartiment onder het toetsenbord door deze 
omlaag te trekken (zie afbeelding). 

 Plaats vier [4] 1,5 volt alkalinebatterijen (AAA). Zorgt u ervoor dat de 
polariteit correct is. 

 Sluit het batterijcompartiment door deze naar boven te duwen. 

 Lees na het plaatsen van de batterijen de paragraaf “KLUIS OPENEN 
VOOR DE EERSTE KEER”.  

 
WAARSCHUWING LAGE BATTERIJ 
Wanneer u op de “*”-knop drukt, wordt de spanning weergegeven. Indien de batterij bijna leeg is, klinkt er 
vijf [5] seconden een tweede akoestisch signaal en de rode LED zal knipperen. U dient de batterijen 
onmiddellijk te vervangen (zie INSTELLEN/BATTERIJEN VERVANGEN). Indien de waarschuwing dat de 
batterijen bijna leeg zijn genegeerd wordt, of deze lange tijd in gebruik zijn, dan is het mogelijk dat de 
kluis niet meer geopend kan worden. 
 
KLUIS OPENEN VOOR DE EERSTE KEER 
 

 Druk op de“*”-knop wanneer de deur gesloten is of wanneer het slotmechanisme verlengd is. 

 Een akoestisch signaal zal piepen en de groene LED zal knipperen. 

 Voer de geldige code in (bij levering is dit 1-2-3-4-5-6). 

 Bevestig het invoeren van de code door op de “Enter”-knop te drukken. 



 Na het invoeren van de juiste code hoort u een dubbele [2] pieptoon en de groene LED zal 
knipperen. 

 Draai de hendel (aan de linkerkant van het toetsenpaneel) terwijl de groene LED knippert binnen vijf 
[5] seconden naar rechts totdat de groene LED stopt. 

 Nu kunt u de deur openen. 
 
SLUITEN VAN DE KLUIS 
Sluit de deur en draai de hendel naar links totdat deze stopt. De kluis is nu vergrendeld. 
 
VERANDEREN VAN DE HOOFDCODE 
 
De hoofdcode die u geselecteerd heeft blijft hetzelfde zelfs wanneer u de batterijen vervangen heeft. Kies 
een hoofdcode die u gemakkelijk kunt onthouden. Voor elk van de volgende stappen mag er geen pauze 
zijn die langer is dan vijf [5] seconden, anders wordt de programmering afgebroken. Controleer uw nieuw 
geprogrammeerde code meerdere malen terwijl de deur geopend is. Sluit de deur alleen wanneer u zeker 
weet dat de nieuw opgeslagen code correct werkt. 
 

 Druk op de “*”-knop. 

 Druk op de “ENTER”-knop.   

 Druk op de “1”. 

 Druk op de “ENTER”-knop. 

 Voer de geldige hoofdcode in (bij levering is dit 1-2-3-4-5-6). 

 Druk op de “ENTER”-knop.  

 Voer uw nieuwe hoofdcode in (tussen de 4 en 6 cijfers). 

 Druk op de “ENTER”-knop.  

 Voer opnieuw de nieuwe hoofdcode van uw keuze in ter bevestiging. 

 Druk op de “ENTER”-knop. 

 Indien de programmering succesvol is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED 
knippert twee [2] maal. 

 De programmering is nu succesvol uitgevoerd. 
 
Indien de invoer na het ingeven van “ENTER” juist is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de 
groene LED knippert twee [2] keer. 
Indien de invoer na het ingeven van “ENTER” onjuist is, klinkt er een drievoudig [3] akoestisch signaal en 
de rode LED knippert drie [3] maal. Begin opnieuw met de programmering. 
 
PROGRAMMEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE  
De gebruikerscode die u geselecteerd heeft blijft intact ook wanneer de batterijen vervangen worden. De 
geselecteerde gebruikerscode kan op ieder moment gewijzigd worden (zie VERANDEREN VAN DE 
GEBRUIKERSCODE). Voor elk van de volgende stappen mag er geen pauze zijn die langer is dan vijf [5] 
seconden, anders wordt de programmering afgebroken. Controleer uw nieuw geprogrammeerde code 
meerdere malen terwijl de deur geopend is. Sluit de deur alleen wanneer u zeker weet dat de nieuw 
opgeslagen code correct werkt. 
 

 Druk op de “*”-knop. 

 Druk op de “ENTER”-knop.   

 Druk op de “2”. 

 Druk op de “ENTER”-knop. 

 Voer de geldige hoofdcode in. 

 Druk op de “ENTER”-knop.  

 Voer uw gewenste gebruikerscode in (tussen de 4 en 6 cijfers). 

 Druk op de “ENTER”-knop. 

 Voer de gekozen gebruikerscode opnieuw in ter bevestiging. 

 Druk op de “ENTER”-knop.  



 Als de programmering succesvol is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED 
knippert twee [2] maal. 

 De programmering van de gebruikerscode is nu succesvol uitgevoerd. 
 

 
Indien de invoer na het ingeven van “ENTER” juist is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de 
groene LED knippert twee [2] maal. 
Indien de invoer na het ingeven van “ENTER” onjuist is, klinkt er een drievoudig [3x] akoestisch signaal 
en de rode LED knippert drie [3] maal. Begin opnieuw met de programmering. 
 
 
VERANDEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE 
De gebruikerscode die u geselecteerd heeft, zal ongewijzigd blijven zelfs wanneer u de batterijen 
vervangt. Denk vantevoren na over de gebruikerscode. Voor elk van de volgende stappen mag er geen 
pauze zijn die langer is dan vijf [5] seconden anders wordt de programmering afgebroken. Controleer uw 
nieuw geprogrammeerde code meerdere malen terwijl de deur geopend is. Sluit de deur alleen wanneer 
u zeker weet dat de nieuw opgeslagen code correct werkt. 
 

 Druk op de “*”-knop.  

 Druk op de “ENTER”-knop.  

 Druk op de “3”.  

 Druk op de “ENTER”-knop. 

 Voer de geldige gebruikerscode in. 

 Druk op de “ENTER”-knop. 

 Voer uw gewenste gebruikerscode in (tussen de 4 en 6 cijfers). 

 Druk op de “ENTER”-knop. 

 Voer opnieuw de gekozen gebruikerscode nogmaals in ter bevestiging. 

 Druk op de “ENTER”-knop.  

 Indien de programmering succesvol is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de groene LED 
knippert twee [2] keer. 

 De programmering van de gebruikerscode is nu succesvol uitgevoerd. 
 

Indien de invoer na het ingeven van “ENTER” juist is, klinkt er een dubbel [2] acoustisch signaal en de 
groene LED knippert twee [2] maal. 
Indien de invoer na het ingeven van “ENTER” onjuist is, klinkt er een drievoudig [3] akoestisch signaal en 
de rode LED knippert drie [3] maal. Begin opnieuw met de programmering. 
 
VERWIJDEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE 
De opgeslagen gebruikerscode kan verwijderd worden met behulp van de hoofdcode.  
 

 Druk op de “*”-knop.  

 Druk op de “ENTER”-knop.  

 Druk op de “0”. 

 Druk op de “ENTER”-knop. 

 Voer de geldige hoofdcode in. 

 Druk op de “ENTER”-knop.  

 De gebruikerscode is nu verwijderd. 
 

Indien de invoer na het ingeven van “ENTER” juist is, klinkt er een dubbel [2] akoestisch signaal en de 
groene LED knippert twee [2] maal. 
Indien de invoer na het ingeven van “ENTER” onjuist is, klinkt er een drievoudig [3] akoestisch signaal en 
de rode LED knippert drie [3] maal. Begin opnieuw met de programmering. 

 


