
Gebruiksaanwijzing voor de elektronisch slot LETTERA 

 

!!LET OP: Het is belangrijk de handleiding eerst in zijn geheel door te lezen, voordat u het slot 

gaat bedienen of een nieuwe code gaat instellen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 

voor fouten die ontstaan door het niet correct opvolgen van de instructies, noch kunnen wij 

aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. 
 

1.De batterijen plaatsen. 
• U heeft vier 4 batterijen  van 1,5 volt nodig. (batterijen zijn NIET bij de levering inbegrepen) 

• Verwijder het batterijklepje aan de rechterkant van de elektronisch systeem en plaats de 

batterijen. 

• Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst. De correcte werking van de LETTERA 

wordt nu onderzocht 

• 1.4 Na controle verschijnen eerst 0 [nul] en daarna <GOOD> op het display. 

 

2. Openen van de kluis na het plaatsen van de batterijen. 
• Druk voor de eerste keer openen van de kluis op de <START> -knop. 

• Het display toont <- - - - - - -> 

• U kunt nu een van de twee fabriekscodes invoeren: 0-0-0-0-0-0 (gebruikerscode)of  

8-8-8-8-8-8 (hoofdcode/mastercode). 

• De groene LED knippert nu 

• Draai de hendel naar rechts om de kluis te openen ( u heeft 4 seconden de tijd om de deur te 

openen) 

 

3. Programmeren van een nieuwe code. 
Let op: u kunt twee verschillende codes opslaan. 

Na de eerste invoer moet u beide codes wijzigen voor uw eigen veiligheid.( master en 

gebruikerscode) 

 

A Programmering <Code 1> -gebruikerscode 

• Druk op de knop <START>. 

• Er is een korte toon te horen en <- - - - - - -> verschijnt op het display. 

• U kunt nu uw nieuwe 6-cijferige persoonlijke nummer / code invoeren voor <Code 1> 

• Druk nu op de rode knop (bevindt zich aan de binnenkant van de deur bij de scharnieren). 

• Er klinkt een korte toon die leesbaar is op het display. Ter controle de door  u ingevoerde 

code zal daarna op het display verschijnen. 

• <Code 1> is nu succesvol geprogrammeerd 

 

B Programmering <Code 2> mastercode 

• Druk op de rode knop (bevindt zich aan de binnenkant van de deur bij de scharnieren). 

• Er is een pieptoon te horen, <. . . . . . . > verschijnt op het display en het display knippert. 

• Druk nu op de <START> knop. 

• U kunt dan een 6-cijferig persoonlijk nummer / code invoeren voor <Code 2>. 

•  <IN> is leesbaar op het display en ter controle verschijnt uw ingevoerde code op het display. 

• <Code 2> is nu succesvol geprogrammeerd. 



 

 

4. Openen van de kluis. 

 
• Om de kluis te openen, drukt u op de START knop. 

• Het display toont ı - - - - - - - ı.  

• Nu kunt u een van de twee [2] geprogrammeerde codes invoeren:  de gebruikerscode en de 

mastercode (ofwel Code 1 of Code 2, elk met 6 cijfers). 

• Nu knippert de groene LED. 

• Draai de hendel naar rechts om de kluis te openen (u heeft 4 seconden voor deze handeling). 

 

 

ATENTIE! 

Na het invoeren van een verkeerde cijfercombinatie zal er driemaal een toon verschijnen en zal de 

rode LED gaan branden. De kluis gaat niet open. 

Bij foutieve code-invoer( vier keer achtereenvolgens) wordt het elektronische sluitsysteem 

geblokkeerd en vergrendeld. 

U kunt de noodsleutel gebruiken om het elektronische slot weer te activeren. 

 

5. Waarschuwing voor vervanging van de batterij. 
 

Terwijl u op <START> drukt en <LO-BAE> [low battery] op het display leest: dit duidt op een lage 

waarde batterijlading en de noodzaak van vervanging. 

 

6. Nieuwe batterijen plaatsen. 
Zie punt 1 hieronder: <Plaatsen van de batterijen>. 

 

Wij raden onze klanten aan om sterke batterijen te gebruiken: bijvoorbeeld alkaline of Energizer 

advanced batterijen. Deze batterijen zijn ontwikkeld voor apparaten met een constante 

energiebehoefte. Het elektronisch slot kan weigeren bij een zwakke batterij. 

 

 

7. Mechanische noodopening 
Als u de gebruikerscode (s) bent vergeten, verwijder dan eerst het batterijdeksel en verwijder daarna 

de batterijen. 

Steek de noodsleutel in en draai naar links tot aan de aanslag. Draai de knop met de klok mee (naar 

rechts) om uw kluis handmatig  te openen. 

Door middel van deze procedure kunt u de kluis op elk moment openen. 

 

Aandacht: Uw nieuwe kluis en de inhoud ervan zijn niet automatisch verzekerd. 

 

 


