
Gebruiksaanwijzing 

 

Gun-5 

 

Let op! 
Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de vergrendeling gaat gebruiken of 

voordat u een nieuwe combinatie gaat invoeren Wij aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid voor defecten die veroorzaakt zijn door incorrect gebruik, het gebruik 

van geweld of het op onjuiste wijze hanteren van het artikel; ook aanvaarden wij geen 

aansprakelijkheid in geval van materiële schade of financieel verlies ten gevolge van het 

niet goed afsluiten. Bewaar de noodsleutels nooit in de wapenkast! 

 

In het algemeen: 

Iedere druk op de knop geeft een zwak geluidssignaal af. De tussen twee drukken op de knop 

mag niet langer dan vijf (5) seconden zijn! Juiste invoer (ingeven van de code) zal worden 

aangegeven met een ditmaal dubbel geluidssignaal. Onjuiste invoer (ingeven van de code) 

zal worden aangegeven met een driedubbel geluidssignaal. 

 

1. Het openen van de kast bij levering 

 

1.1 Haal blokkeerdeksel (links van het toetsenbord) weg door deze naar links te schuiven. 

1.2 Steek een van de twee deblokkeringssleutels die ook in uw leveringspakket zitten in het 

slot en draai deze vervolgens naar rechts, tot hij niet verder kan. 

1.3 Open de kast door de handgreep naar rechts te draaien. 

1.4 Draai de noodsleutel voor openen vanuit de startpositie naar links en trek.  Bewaar de 

noodsleutels nooit in de wapenkast! 

1.5 Open het batterijvakje aan de binnenkant van de deur. 

1.6 Doe er vier (4) AA batterijen van 1,5 volt in. Let bij het plaatsen van de batterijen op de 

juiste positie. 

1.7 Sluit het batterijvakje. Alvorens de wapenkast „Gun-5” in gebruik te nemen dient u, uit 

veiligheidsoverwegingen, een persoonlijke gebruikerscode op te slaan, en de mastercode 

vanuit de fabriek (123456) moet in een persoonlijke code worden omgezet. Om deze 

eenvoudige instelling op te starten bepaalt u de nieuwe persoonlijke code. Wij raden aan 

om voor uw code geen persoonlijke gegevens zoals geboortedatum of andere data te 

gebruiken die door andere personen, enkel en alleen vanwege het feit dat zij u kennen, 

zouden kunnen worden herkend. Bewaar de codes en de sleutels op een veilige plek, zodat 

deze alleen voor u toegankelijk zijn. 

Bewaar de noodsleutels nooit in de wapenkast. 
 

2. Het instellen van een nieuwe gebruikerscode: 

 

2.1 Open de kast zoals beschreven bij punt 1. 

 

2.2 Druk op de rode knop aan de binnenkant van de deur.  

2.3 U zult twee (2) geluidssignalen horen. U heeft vijf (5) seconden om de instelling op te 

starten. 

2.4 Voer de door u gekozen combinatie in [minimaal drie (3) cijfers, maximaal acht (8) cijfers] 

en bevestig afronding van het instelproces door op de toets # te drukken. 



2.5 Na bevestiging van de gebruikerscode, die u met de toets "#” gekozen heeft, zult u twee (2) 

geluidssignalen horen. 

2.6 Het instellen van de nieuwe gebruikerscode is nu afgerond. 

 

3. Het instellen van een nieuwe mastercode: 

 

3.1 Druk 2 keer op de toets “0”.  

3.2 Druk op de rode knop aan de binnenkant van de deur. U zult twee geluidssignalen horen. 

3.3 Voer de door u gekozen combinatie in [minimaal drie (3) cijfers, maximaal acht (8) 

cijfers]. 

3.4 Bevestig afronding van het instelproces door op de toets * te drukken. U zult twee 

geluidssignalen horen. 

3.5 Het instellen van de nieuwe mastercode is nu afgerond. 

 

4. Het openmaken van de kluis: 

4.1 Voer uw gebruikerscode in en druk vervolgens op de toets “#”. 

4.2 U zult een dubbel geluidssignaal horen en de groene led zal oplichten. U heeft nu vijf 

seconden om de kluis open te maken.  

4.3 Draai de knop naar rechts om de kluis open te maken. 

 

5. Blokkeringstijd voor meerde onjuiste pogingen om een code in te voeren: 

Een onjuiste invoer zal worden aangegeven door een driedubbel geluidssignaal! U heeft nu nog 

twee pogingen over om de juiste code in te voeren. Als u 3 keer een verkeerde code invoert 

zal het elektronisch toetsenbord automatisch voor 20 seconden worden geblokkeerd. 

Binnen deze blokkeringstijd zal de kluis op geen enkele andere opdracht meer reageren  

(indrukken van toetsen...) 

 

6. Mechanische noodopening: 

 

Indien u uw code bent vergeten of als de batterijen leeg zijn, ga dan als volgt te werk: 

6.1 Haal het blokkeerdeksel (links van het toetsenbord) weg door deze naar links te schuiven. 

6.2 Steek een van de twee meegeleverde noodsleutels in het slot en draai deze naar rechts tot 

hij niet verder kan. 

6.3 Open de wapenkast door de knop naar rechts te draaien. 

 

7. Vervanging van de batterijen: 

7.1 Open het batterijvakje aan de binnenkant van de deur. 

7.2 Doe er vier (4) AA batterijen van 1,5 volt in. Let op de juiste positie van de batterijen. 

 

OPMERKING: 
Het gebruik van niet-alkaline batterijen wordt afgeraden. 
 


