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• Het openen van de kluis met een primaire of  secundaire code 

• Openen na 3 of meer foutieve code-invoer →bedieningsblokkering of straftijd 

• Wijziging primaire code door primaire codehouder 

• Inschakelen/wijzigen secundaire code door primaire codehouder 

• Wijziging secundaire code door secundaire codehouder 

• Annulering van secundaire code door primaire codehouder 
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4.2 FUNCTIE GEDELEGEERDE DUAL-CODE MODUS  
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• Openen met primaire code door primaire codehouder 

• Openen met dubbele code door een dubbele codehouder  

• Openen na 3 of meer foutieve code-invoer →bedieningsblokkering of straftijd 

• Inschakelen/wijzigen primaire code door primaire codehouder 

• Wijziging van dubbele code door dubbele codehouder  

• Annulering van dual code door primaire codehouder 

• Vergrendeling 

4.3 GEWONE DUAL CODE MODUS 

• Activering van de gewone dubbele code-modus door de primaire codehouder  

• Openen met dubbele code door dubbele codehouder  

• 3 of meer foutieve code-invoer →bedieningsblokkering of straftijd 

• Wijziging dual code door dual code houder 

• Overschakelen van gewone dual-code modus naar parallelle modus 

• Vergrendeling 

4.4 TIJDVERTRAGING (TD) EN OPENINSVENSTER  (OW) FUNCTIES 

• Inschakelen/wijzigen van de TD/OW 

• Openen met geprogrammeerde TD/OW 

• Annulering van geprogrammeerde TD/OW 

4.5 STROOMVOORZIENING  

• Vervangen van de batterij – apart batterij vak 

• Batterij vervangen – geïntegreerde batterij 

• Signalen annuleren/stoppen  



4.6 OPENEN MET NOODSLEUTEL-KUNSTSTOF BEDIENINGSPANEEL   

• Openen 

• Vergrendeling 

4.7 OPENEN MET NOODSLEUTEL-ALUMINIUM BEDIENINGSPANNEEL 

• Openen 

• Vergrendeling 

• Annulering van signalen 

4.8 OPENEN MET NOODSLEUTEL SAMENGEVAT 

1. Werkinstructies 

Belangrijke punten 

• Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het slot in gebruik neemt. 

• Voer de programmeersequenties van de slot uit met open kluisdeur. 

• Elke correcte invoer die wordt ingetoetst en herkend is door het slot, wordt bevestigd door een 

akoestisch signaal. Met deze bevestigingssignalen wordt in de volgende opmerkingen geen rekening 

gehouden. 

• U heeft 20 seconden voor elke ingevoerde invoer. Als u binnen deze periode van 20 seconden geen 

toets heeft ingedrukt, wordt het elektronische systeem automatisch uitgeschakeld. Bewerkingen die 

niet volledig zijn voltooid, moeten opnieuw worden gestart. 

• Code-invoer kan worden onderbroken door op de P-toets te drukken. 

• Bij levering is het slot ingesteld op de fabriekscode 1 2 3 4 5 6. Wijzig dit om veiligheidsredenen 

onmiddellijk in uw eigen persoonlijke code. Gebruik geen persoonlijke of andere vergelijkbare 

bekende gegevens bij het selecteren van deze code. 

•Het slot is voorzien van een apparaat om eventuele manipulatie te monitoren. Deze wordt ook 

geactiveerd bij onderhoudswerkzaamheden aan de bedieningseenheid en ook bij het openen van het 

in de bedieningseenheid geïntegreerde batterijvak. Het manipulatiesignaal moet dan later worden 

opgeheven. 

• Als de batterij niet van buitenaf bereikbaar is, moet het slot worden geopend met de noodsleutel 

om defecte of lege batterijen te vervangen. 

• De noodsleutel moet op een veilige plaats worden bewaard, maar niet in de kluis zelf. 

Algemene instructies 

• Het slot is ontworpen voor gebruik in het temperatuurbereik van +10 ° C tot 50 ° C en 

luchtvochtigheid tussen 30% en 80% geen condens.  

• Het slot mag alleen worden schoongemaakt met een vochtige doek (gebruik geen agressieve 

schoonmaakmiddelen).  

• Het slot mag niet worden gesmeerd. 



• Open nooit de slotbehuizing. Mocht demontage van de fittingen nodig zijn, voer dit dan uit in 

strikte overeenstemming met de meegeleverde bedieningsinstructies. Het niet naleven hiervan 

brengt de goede werking van het slot in gevaar en leidt tot verlies van garantie 

 

2.Signalen en betekenis 

 

 

 

 

Diagram1: control unit 

Symbool Signaal Betekenis 

1x    Groen LED knippert eenmaal Geldige 6-cijferige code ingevoerd 

       Groene LED blijft branden Slot is klaar om te programmeren 

3x     
Rood LED knippert 3x Ongeldige code invoer of invoer onderbroken 

door de P-toets te drukken 

10 x   
Rood LED knippert 10x nadat de ON 
knop is ingedrukt 

 
Onvoldoende spanning 

1,2,4,8,of 16 

min   

Rood LED knippert elke seconde voor 
1,2,4,8,of 16 minuten nadat de ON is 
ingedrukt 

 
 
Slot is geblokkeerd 

 

 

 
Rood LED knippert elke 5 seconden 

 
Slot is in vertraagde status 
 

3 x  
Rood en Groen LED knippert 
afwisselend 3x 

Slot is voor het laatst geopend met een andere 
code 

 

/  

Rode en groene LED knipperen 
vergezeld van een akoestisch signaal 

Kunststof :Afdekplaat verwijderd voor 
sleutelopening 
Besturingseenheid van aluminium: Deksel van de 
batterijbehuizing werd geopend om de 
batterijen te vervangen of om het slot te 
saboteren (demontage van de besturingseenheid 
 



1  x    Akoestisch signaal klinkt 1 x Einde opening periode 

2  x    Akoestisch signaal klinkt 2 x  Nieuwe 6 cijferige code ingevoerd 

3  x    Akoestisch signaal klinkt 3 x Ongeldige 6-cijferige code ingevoerd 

 

 

3. Operationele modus/ codes 

Het slot kan worden geopend met een enkele code (primaire code), met twee codes (primaire of 

secundaire code), of met een dubbele code (1e en 2e code). Alleen de houder van de primaire code 

kan de secundaire code en de dubbele code vrijgeven. 

Primaire code:  geheime combinatie van 6 cijfers 

Secundaire code:  extra 6-cijferige combinatie voor andere gebruikers van de kluis 

Dubbele code:  Een 12-cijferige combinatie bestaande uit twee 6-cijferige codes voor twee 

gebruikers van de kluis. Beide gebruikers moeten hun 6-cijferige code invoeren om de combinatie te 

voltooien (principe van wederzijdse controle). 

Er zijn drie verschillende operationele modi/slot functies mogelijk. De volgende diagrammen tonen 

de verschillende operationele modi die voor het openen moeten worden gebruikt. De parallelle 

modus wordt ingesteld door de fabriek en de primaire code/fabrieksinstelling is:  

1 2 3 4 5 6. 

 

 

 

 



 

 

4. Slot-functies| Instructies 

Het slot mag alleen worden geprogrammeerd als het slot en de kluis geopend zijn. 

4.1 PARALLELLE MODUS FUNCTIE 

 

 

 
 

Het openen van de kluis met een primaire of  secundaire code 

 

1) Druk op  ON  

2) Voer een geldige 6-cijferige primaire of secundaire code in 1 x  

3) Draai binnen 4 seconden de handgreep met de klok mee totdat de 
stoppositie is bereikt 

 

 

Als het slot voor het laatst met een andere code is geopend, verschijnt het signaal 3 x    . 

 

Openen na 3 of meer foutieve code-invoer →bedieningsblokkering of straftijd 

Na 3 onjuiste code invoer blokkeert het slot voor 1 minuut. De periode waarin het slot is geblokkeerd 

wordt verlengd tot 2, 4, 8 en maximaal 16 minuten bij elke foutieve code. Gedurende deze periode 

knippert de rode LED elke seconde en is het niet mogelijk om verdere codes in te voeren. Als de 

geblokkeerde periode voorbij is. De straftijd kan worden opgeheven met de nood-sleutel 

Druk op  ON als de blokeertijd voorbij is   

Voer een geldige 6-cijferige code i 1 x  

Signaal: er is een ongeldige 6-cijferige code ingevoerd tijdens een vorige 
openingspoging 

 
3 x  

Draai binnen 4 seconden de handgreep met de klok mee totdat de 
stoppositie is bereikt 

 

 



 

 

 

Wijziging primaire code door primaire codehouder 

 

1) Open het slot met uw geldige 6-cijferige primaire code (zie 4.1)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige primaire code in  
5) Voer een nieuwe 6-cijferige primaire code in /2x  

6) Voer uw nieuwe  6-cijferige primaire code opnieuw in 1 x  

7) Signaal: er is een ongeldige 6-cijferige code ingevoerd tijdens een 
vorige openingspoging 

 
3 x  

Als de nieuwe primaire code volgens 6) onjuist werd bevestigd, verschijnt het signaal 3 x  Herhaal 

de reeks. 

Inschakelen/wijzigen secundaire code door primaire codehouder 

 

1) Open het slot met uw geldige 6-cijferige primaire code (zie 4.1)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige primaire code in  
5) Druk op P  
6) Druk op 3  
7) Voer uw nieuwe  g 6-cijferige secundaire code in /2x  

8) Voer uw nieuwe  6-cijferige secundaire code opnieuw in 1 x  

9) Test de nieuw geprogrammeerde secundaire code door opnieuw te 
vergrendelen en te openen 

 
 

Als de nieuwe secundaire code volgens 8) verkeerd werd bevestigd, verschijnt het signaal 3 x  

Herhaal de reeks vanaf punt 2. 

Wijziging secundaire code door secundaire codehouder 

1) Open het slot met uw geldige 6-cijferige secundaire code (zie 4.1)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige secundaire  code in  

5) Voer uw nieuwe  6-cijferige secundaire code in 2x  



6) Voer uw nieuwe  6-cijferige secundaire code opnieuw in 1 x  

7) Test de nieuw geprogrammeerde secundaire code door opnieuw te 
vergrendelen en te openen 

 
 

Als de nieuwe secundaire code volgens 8) verkeerd werd bevestigd, verschijnt het signaal 3 x  

Herhaal de reeks vanaf punt 2. 

 

Annulering van secundaire code door primaire codehouder 

1) Open het slot met uw geldige 6-cijferige primaire code (zie 4.1)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige primaire code in  

5) Druk op P  

6) Druk op 0 1 x  

 

Door op de toetsencombinatie P en 0 te drukken, worden alle geprogrammeerde functies 

(secundaire code, dubbele code, tijdvertraging, openingsvenster) gewist. 

Vergrendeling  

In combinatie met een pinvergrendeling: Na het sluiten van de deur moet het pin/boutwerk worden 

vergrendeld en het slot worden gesloten. 

• Draai de handgreep tegen de klok in tot de stoppositie is bereikt 

 

 

 4.2 FUNCTIE GEDELEGEERDE DUAL-CODE MODUS  

 

 

 

 

 

 



Inschakelen/wijzigen dubbele code door primaire codehouder 

 

 

1) Open het slot met uw geldige 6-cijferige primaire code (zie 4.1)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige primaire code in  
5) Druk op P  
6) Druk op 5  

7) Voer een nieuw 6-cijferig 1e deel van de combinatie in /2x  

8) Voer een nieuw 6-cijferig 1e deel van de combinatie opnieuw in 1 x  

9) Voer een nieuw 6-cijferig 2e   deel van de combinatie in /2x  

10) Voer een nieuw 6-cijferig 2e   deel van de combinatie opnieuw in 1 x  

11) Test de nieuw geprogrammeerde secundaire code door opnieuw te 
vergrendelen en te openen 

 
 

 

Als de nieuwe secundaire code volgens 8) verkeerd werd bevestigd, verschijnt het signaal 3 x  

Herhaal de reeks vanaf punt 2.  

De juiste volgorde van de deelcombinaties en de herhaalde bevestiging ervan moeten worden 

aangehouden. 

Openen met primaire code door primaire codehouder 

1) Druk op  ON  

2) Voer een geldige 6-cijferige primaire code in 1 x  

3) Draai binnen 4 seconden de handgreep met de klok mee totdat de 
stoppositie is bereikt 

 

 

Als het slot voor het laatst met een andere code is geopend, verschijnt het signaal 3 x    . 

 

Openen met dubbele code door een dubbele codehouder ( Dualcode en codehouder) 

1) Druk op  ON  

2) Voer een geldige 6-cijferig 1e deel van de combinatie in 1 x  

 Voer een geldige 6-cijferig 2e deel van de combinatie in 1 x  

3) Draai binnen 4 seconden de handgreep met de klok mee totdat de 
stoppositie is bereikt 

 



 

Als het slot voor het laatst met een andere code is geopend, verschijnt het signaal 3 x    . 

De juiste volgorde van de deelcodes moet worden aangehouden. Om het slot te openen moet eerst  

het 1e  deel van de combinatie worden ingevoerd, gevolgd door het 2e deel van de combinatie. 

Openen na 3 of meer foutieve code-invoer →bedieningsblokkering of straftijd 

 

Na 3 onjuiste code invoer blokkeert het slot voor 1 minuut. De periode waarin het slot is geblokkeerd 

wordt verlengd tot 2, 4, 8 en maximaal 16 minuten bij elke foutieve code. Gedurende deze periode 

knippert de rode LED elke seconde en is het niet mogelijk om verdere codes in te voeren. De straftijd 

kan worden opgeheven met de nood-sleutel 

 

 

1) Druk op  ON  

2) Voer een geldige 6-cijferige code in 1 x  

 Signaal: er is een ongeldige 6-cijferige code ingevoerd tijdens een vorige 
openingspoging 

 
3 x  

3) Draai binnen 4 seconden de handgreep met de klok mee totdat de 
stoppositie is bereikt 

 

 

 

Inschakelen/wijzigen primaire code door primaire codehouder 

1) Open het slot met uw geldige 6-cijferige primaire code (zie 4.1)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige primaire code in  
5) Voer een nieuwe 6-cijferige primaire code in /2x  

6) Voer uw nieuwe  6-cijferige primaire code opnieuw in 1 x  

7) Test de nieuw geprogrammeerde secundaire code door opnieuw te 
vergrendelen en te openen 

 
 

 

Als de nieuwe primaire code volgens 6) onjuist werd bevestigd, verschijnt het signaal 3 x  Herhaal 

de reeks. 

 

Wijziging van dubbele code door dubbele codehouder  

1) Open het slot met een geldige dual code ( zie hierboven)  



2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige dual code opnieuw in  
5) Voer een nieuw 6-cijferig 1e deel van de combinatie in /2x  

6) Voer een nieuw 6-cijferig 1e deel van de combinatie opnieuw in 1x  

7) Voer een nieuw 6-cijferig 2e deel van de combinatie in /2x  

8) Voer een nieuw 6-cijferig 2e deel van de combinatie opnieuw in 1 x  

9) Test de nieuw geprogrammeerde secundaire code door opnieuw te 
vergrendelen en te openen 

 

Als de nieuwe deelcombinaties niet correct worden bevestigd, verschijnt het signaal 3 x . Herhaal 

de reeks vanaf punt 2). 

De juiste volgorde van de deelcombinaties en de herhaalde bevestiging ervan moeten worden 

aangehouden 

Annulering van dual code door primaire codehouder 

1) Open het slot met uw geldige 6-cijferige primaire code (zie 4.1)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige primaire  code opnieuw in  

5) Druk op P  

6) Druk op 0 1 x  dual 
code is 
deleted 

 

Door op de toetsencombinatie P en 0 te drukken, worden alle geprogrammeerde functies 

(secundaire code, dubbele code, tijdvertraging, openingsvenster) gewist. 

Vergrendeling  

In combinatie met een pinvergrendeling: Na het sluiten van de deur moet het pin/boutwerk worden 

vergrendeld en het slot worden gesloten. 

• Draai de handgreep tegen de klok in tot de stoppositie is bereikt 

4.3 GEWONE DUAL CODE MODUS 

 

 
 

 

Activering van de gewone Dual (dubbele) code-modus door de primaire codehouder  



 

Met deze actie wordt de primaire code verwijderd en vervangen door een dubbele code. Het slot kan 

alleen worden geopend door een combinatie van het 1e en 2e deel van de code (principe van 

wederzijdse controle). 

1) Open het slot met een geldige 6 cijferige  primaire code ( zie 4.1)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige primaire code opnieuw in  
5) Druk op P  

6) Druk op 7  

7) Voer een nieuw 6-cijferig 1e deel van de combinatie in /2x  

8) Voer een nieuw 6-cijferig 1e deel van de combinatie opnieuw in 1 x  

9) Voer een nieuw 6-cijferig 2e deel van de combinatie in /2x  

10) Voer een nieuw 6-cijferig 2e deel van de combinatie opnieuw in 1 x  

11) Test de nieuw geprogrammeerde secundaire code door opnieuw te 
vergrendelen en te openen 

 

 

 

Als de nieuwe deelcombinaties niet correct worden bevestigd, verschijnt het signaal 3 x . Herhaal 

de reeks vanaf 2). De juiste volgorde van de deelcombinaties en de herhaalde bevestiging ervan 

moeten worden aangehouden. 

Openen met dubbele code door dubbele codehouder  

 

1) Druk op  ON  

2) Voer een geldige 6-cijferig 1e deel van de combinatie in 1 x  

 Voer een geldige 6-cijferig 2e deel van de combinatie in 1 x  

3) Draai binnen 4 seconden de handgreep met de klok mee totdat de 
stoppositie is bereikt 

 

 

De juiste volgorde van de deelcodes moet worden aangehouden. Om het slot te openen moet eerst  

het 1e  deel van de combinatie worden ingevoerd, gevolgd door het 2e deel van de combinatie. 

 

3 of meer foutieve code-invoer →bedieningsblokkering of straftijd 

Na 3 onjuiste invoer gaat het slot in een geblokkeerde status van één minuut. De periode waarin het 

slot geblokkeerd is, wordt verlengd tot 2, 4, 8 en maximaal 16 minuten bij iedere invoer van een 

foutieve code. Gedurende deze periode knippert de rode LED elke seconde en is het niet mogelijk om 

verdere codes in te voeren. De straftijd kan worden overruled  met de noodsleutel (zie 4.6 of 4.7). 



 

1) Na een blokkeringsperiode kun u opnieuw op  ON drukken  

2) Voer een geldige code in 1 x  

 Signaal: er is een ongeldige dual code ingevoerd tijdens een vorige 
openingspoging 

 
3 x  

3) Draai binnen 4 seconden de handgreep met de klok mee totdat de 
stoppositie is bereikt 

 

 

 

Wijziging dual code door dual code houder 

1) Open het slot met een geldige dual code ( zie 4.3)  

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige dual code opnieuw in  
5) Voer een nieuw 6-cijferig 1e deel van de combinatie in /2x  

6) Voer een nieuw 6-cijferig 1e deel van de combinatie opnieuw in 1x  

7) Voer een nieuw 6-cijferig 2e deel van de combinatie in /2x  

8) Voer een nieuw 6-cijferig 2e deel van de combinatie opnieuw in 1 x  

9) Test de nieuw geprogrammeerde secundaire code door opnieuw te 
vergrendelen en te openen 

 

 

Als de nieuwe deelcombinaties niet correct worden bevestigd, verschijnt het signaal 3 x . Herhaal 

de reeks vanaf 2). De juiste volgorde van de deelcombinaties en de herhaalde bevestiging ervan 

moeten worden aangehouden. 

 

Overschakelen van gewone dual-code modus naar parallelle modus 

Bij het overschakeling wordt het 1e  deel van de dual ( dubbele ) code de nieuwe primaire code. 

Door op de toetsencombinatie P en 0 te drukken, worden alle eerder geprogrammeerde functies 

(secundaire code, dubbele code, tijdvertraging, openingsvenster) gewist. 

 

1) Open het slot met uw geldige dual code 
 

 

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige dual code opnieuw in  

5) Druk op P 1 x   



6) Druk op 0 1 x  dual 
code is 
deleted 

 

 

 

Vergrendeling 

Zie punt 4.1 

 

 

4.4 TIJDVERTRAGING (TD) EN OPENINSVENSTER  (OW) FUNCTIES 

 

De functie tijdvertraging (TD) verwijst naar de tijd die moet verstrijken voordat het slot kan worden 

geopend. Het openingsvenster (OW) is de periode waarin het slot geopend mag worden na het 

verstrijken van de TD. Elke geldige code kan worden voorzien van een TD- of OW-functie. 

Inschakelen/wijzigen van de TD/OW 

1) Open het slot met een geldige code 
 

 

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer uw geldige code opnieuw in   

5) Druk op P  

 Druk op 1 wanneer TD/OW is ingevoerd voor 
- primaire code in parallelle modus 
- primaire code in gedelegeerde dubbele code-modus 
- dubbele code in gewone dubbele code-modus 
Druk op 2 wanneer TD/OW is ingevoerd voor 
- secundaire code in parallelle modus 
- dubbele code in gedelegeerde dubbele code-modus 
 

 

 Voer een 2-cijferige TD in (01-99 minuten) en voer een 2-cijferige OW 
in (1-9 minuten) Voorbeeld: 092 voor 9 minuten TD en 2 minuten 
OW 
 

1 x   

6) Test de nieuw geprogrammeerde TD code en OW code door opnieuw 
te vergrendelen en te openen 

 

 

Openen met geprogrammeerde TD/OW 

 

1) Druk op ON  



2) Enter uw geldige code  1 x  

 Automatische start van TD: visueel signaal elke 5 seconden 
 

 

 Na einde TD: akoestisch signaal 
 

1x  

 Automatische start van OW: visueel en akoestisch signaal elke 5 
seconden  
 
 

 /  

3) Voer nogmaals een geldige code in tijdens de OW-periode 
 

1 x  
 

4) Draai de handgreep binnen 4 seconden rechtsom totdat de 
stoppositie is bereikt 
 

 

Door tijdens de OW-periode op de P-toets te drukken wordt deze functie onderbroken. De hele reeks 
moet dan worden herhaald om weer te openen. 
Tijdens de TD-periode zijn 3 code-invoeren mogelijk. Na de derde foutieve invoer moet het hele 
proces worden herhaald. De TD/OW kan worden overruled met de  nood sleutel 
 
 
Annulering van geprogrammeerde TD/OW 

1) Open het slot met een geldige code 
 

 

2) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer uw geldige code opnieuw in   

5) Druk op P  

6) Druk op 1 wanneer TD/OW is ingevoerd voor 
- primaire code in parallelle modus 
- primaire code in gedelegeerde dubbele code-modus 
- dubbele code in gewone dubbele code-modus 
Druk op 2 wanneer TD/OW is ingevoerd voor 
- secundaire code in parallelle modus 
- dubbele code in gedelegeerde dubbele code-modus 
 

 

7) Toets 000 (set TD/OW of 0 respectievelijk) 
 

1 x   
TD/OW 
deleted 

 

 

4.5 STROOMVOORZIENING  

Het slot wordt gevoed door middel van een 9 volt blokbatterij. We raden het gebruik van een 

alkaline- / mangaanbatterij aan met een verlaagd gehalte aan zware metalen 

Gooi oude batterijen bij het vervangen van de batterij op een milieuvriendelijke manier weg in 

recycling- / verzamelbakken. Batterijen mogen nooit op het vuur, in het water of met het normale 

huisvuil worden weggegooid. 



Onvoldoende stroomtoevoer 

1) Nadat u op hebt gedrukt → 10x  

2) Vervang de batterij onmiddellijk  

Laagspanning wordt weergegeven als de rode LED 10 keer knippert nadat de ON /AAN-knop is 

ingedrukt. Er is nog voldoende energie om ongeveer 50 keer te openen, maar er mogen geen verdere 

programmeringssequenties worden uitgevoerd. 

Als een lage spanning wordt aangegeven, dient u de batterij onmiddellijk te vervangen. Als het 

signaal voor lage batterijspanning gedurende een lange periode wordt genegeerd, kan het aantal 

mogelijke openingscycli afnemen vanwege de automatische ontlading van de batterij. 

 

 

Vervangen van de batterij – apart batterij vak 

Druk met een schroevendraaier op aan de bovenrand van de het batterijdeksel. Trek de batterij er 

voorzichtig uit tot de batterijklem zichtbaar is. Haal de batterij uit de houder en  plaats een nieuwe  

terug. Maak het deksel weer vast. Zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd is. 

 

 

Batterij vervangen – geïntegreerde batterij 

Open het deksel van het batterij vak met de meegeleverde inbussleutel (2 mm) en vervang de 

batterij. 

 



 

Het batterijwisselcontact wordt geactiveerd wanneer het deksel van het batterij vak wordt geopend. 

Elke keer dat het slot wordt geopend, klinkt er een constant akoestisch signaal, vergezeld van een 

afwisselend rood/groen knipperende LED. Het is absoluut noodzakelijk om deze signalen te laten 

annuleren/stoppen. De annulering kan alleen worden gedaan door de primaire codehouder (in 

parallelle modus) of door de dubbele codehouder (in gewone dubbele codemodus). 

Signalen annuleren/stoppen  

 

1) Druk op ON  

3) Druk op P  

4) Voer een geldige 6-cijferige primaire  code ( parallel modus ) of een 
dual code ( gewone dual modus) 

 

5) Druk op P  

6) Druk op 9  

 

 

4.6 OPENEN MET NOODSLEUTEL-KUNSTSTOF BEDIENINGSPANEEL   

Als er bijvoorbeeld geen code beschikbaar is, kan het slot worden geopend met de noodsleutel. Om 

het sleutelgat vrij te maken, moet de afdekplaat op de besturingseenheid met een  geschikt 

gereedschap worden verwijderd. 

Het verwijderen van de besturingseenheid wordt door het slot herkend als poging tot sabotage. Deze 

demontage wordt bij elke volgende handeling gesignaleerd na het invoeren van de code. Het signaal 

moet worden geannuleerd (zie 4.5.). 

 

 

 

 

 

 



Openen 

 

1) Druk het gereedschap/tool in het rechter of bovenste (in geval van 
verticale installatie) gat aan de onderkant van de besturingseenheid 
tot de vergrendeling loskomt.  

 

2) Houd het gereedschap ingedrukt en til de afdekplaat voorzichtig op 
 

 

3) Herhaal het proces op het linker gat 
 

 

4) Til  de afdekplaat voorzichtig op. 
 

/  

5) Verwijder de handgreep en aandrijfas (vierkant uiteinde) 
/  

6) Afdekplaat (zonder handgreep) terugplaatsen en vastklikken 
 

 

7) Sleutel insteken en rechtsom draaien totdat de stoppositie is bereikt 
(sleutel kan niet worden verwijderd) 
 

 

 
Als de code moet worden gewijzigd, gaat u als volgt te werk. Er moet een straftijd verstrijken voordat 

een nieuwe primaire code kan worden geprogrammeerd. 

 

8) Druk op ON  

9) Druk op P  

10) Druk op P  

11) Druk op 0 
1x   

12) Druk op ON  

13) Druk op P  

14) Enter nieuwe 6 cijferige primaire code   

15) Enter opnieuw nieuwe 6 cijferige primaire code  1x   

 

Als de nieuwe code volgens punt 15) onjuist is bevestigd, verschijnt het signaal 3 x . Herhaal de 

reeks vanaf punt 8). 

Door op de toetsencombinatie P en 0 te drukken, worden alle geprogrammeerde functies 

(secundaire code, dubbele code, tijdvertraging, openingsvenster) gewist. 

 

 

 

 

 

 



Vergrendeling 

1) Draai de sleutel tegen de klok in totdat de stoppositie is bereikt  
 

/  

2) Sleutel verwijderen en op een veilige plaats bewaren  
/  

3) Demonteer de afdekplaat met gereedschap ( zie hierboven) 
/  

4)  Eerst het aandrijfas met het geboorde gat plaatsen 
/  

5) Plaats de handgreep (rekening houdend met de oorspronkelijke 
positie van de greep) 

/  

6) Afdekplaat terugplaatsen en vastklikken 
 

/  

7) Alarm annuleren (kan alleen worden gedaan door de primaire 
codehouder (in parallelle modus) of door de dubbele codehouder (in 
gewone dubbele code) 
 

 

7a) Druk op ON  

7b) Druk op P  

7c) Enter geldige 6-cijferige primaire code  

7d) Druk op P  

7e) Druk op 9 
1 x  

 

4.7 OPENEN MET NOODSLEUTEL-ALUMINIUM BEDIENINGSPANNEEL 

 

Als er bijvoorbeeld geen code beschikbaar is, kan het slot worden geopend door middel van de nood 

-sleutel. Om het sleutelgat bloot te leggen, moet de handgreep worden verwijderd (zie afbeelding 5). 

 

 

 

 

 



Openen 

 

1) Steek de meegeleverde inbussleutel (2 mm) in het achterste gat (zie figuur 1) 

2) Draai de schroef aan de binnenkant van de as bevestiging los, maar draai hem niet helemaal 
los (zie figuur 3) 

3) Trek de stanggreep met de aandrijfas (vierkant uiteinde) naar buiten (zie figuur 2) 

4) Als de as bevestiging (zie afbeelding 3) het sleutelgat afdekt, trekt u de inbussleutel eruit. Stel 
de as bevestiging af met behulp van de aandrijfas (vierkant uiteinde) zodat het sleutelgat 
zichtbaar wordt 

5) Sleutel insteken en rechtsom draaien totdat de stoppositie is bereikt (sleutel kan niet worden 
verwijderd) 

 

Als de code moet worden gewijzigd, gaat u als volgt te werk. Een geactiveerde straftijd moet 

verstrijken voordat een nieuwe primaire code kan worden geprogrammeerd. 

6) Druk op ON  

7) Druk op P  

8) Druk op P  

9) Druk op 0 
1x   

10) Druk op ON  

11) Druk op P  

12) Enter nieuwe 6 cijferige primaire code   

13) Enter opnieuw nieuwe 6 cijferige primaire code  1x   

14) Sleutel erin steken en tegen de klok in draaien totdat de stoppositie 
is bereikt 
 

 

 

Als d de nieuwe code volgens punt 13) onjuist is bevestigd, verschijnt het signaal 3 x . Herhaal de 

reeks vanaf punt 8). 

Door op de toetsencombinatie P en 0 te drukken, worden alle geprogrammeerde functies 

(secundaire code, dubbele code, tijdvertraging, openingsvenster) gewist. 

 

Vergrendeling 

1) Draai de sleutel tegen de klok in totdat de stoppositie is bereikt 

2) Sleutel verwijderen en op een veilige plaats bewaren safe 

3) Draai de as bevestiging terug in de oorspronkelijke positie met behulp van de aandrijfas (vierkant 

uiteinde). De positie van de schroef in de as bevestiging moet worden gedraaid in de richting van het 

geboorde gat in de besturingseenheid die is voorzien van een gat voor de inbussleutel (zie figuur 3) 



4) Plaats de stanghandgreep terug in de oorspronkelijke positie. De schroef in de handgreep moet 

worden gedraaid in de richting van het geboorde gat in de bedieningseenheid die is voorzien van een 

gat voor de inbussleutel 

5)Met inbussleutel vastschroeven in de asfitting (as en knop beveiligen tegen lostrekken) 

6) Inbussleutel verwijderen 

 

Annulering van signalen 

Als de aluminium besturingseenheid volledig is losgeschroefd, herkennen en registreren de 

elektronische systemen van het slot dit. Elke keer dat het slot wordt geopend, verschijnt er een 

passend alarmsignaal. Het opheffen van dit signaal kan alleen worden gedaan door de primaire 

codehouder (in parallelle modus) of door de dubbele codehouder (in gewone dubbele codemodus) 

(zie 4.5.). 

 

4.8 OPENEN MET NOODSLEUTEL SAMENGEVAT 

 

 


