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O p g e l e t :
Uw nieuwe Comsafe HOLY T E C -
safe en de inhoud zijn alleen

verzekerd, indien u de aankoop
schriftelijk en aangetekend aan
uw verzekering meldt. 

Uw nieuwe safe en de 
inhoud zijn niet automatisch
v e r z e k e r d .

OPGELET: Leest u deze handleiding zorgvuldig
door,  v o o r  u het slot bedient of een nieuwe
getalcombinatie instelt. Wij nemen geen
enkele verantwoordelijkheid voor storingen, die
het gevolg zijn van verkeerd instellen resp. het
gebruik van geweld of een onoordeelkundige
behandeling noch voor schade aan voorwerpen
of waarden, die bijv. terug te voeren zijn tot het
bijv. niet oordeelkundig sluiten van de safe.

LEVEROMVANG:

Controleert u voor het in gebruik nemen of alle
meegeleverde toebehoren volledig zijn:
• 2 stuks noodsleutels (afbeelding 1).
• 2 stuks activatiesleutel (afbeelding 2).
• 4 stuks batterijen (1,5 Volt, AA).
• 4 stuks bevestigingsmateriaal.

De safe wordt van in de fabriek geleverd met
als master-code 8-8-8-8-8-8. We adviseren u
deze code om veiligheidsredenen te verande-
ren.

1. IN BEDRIJF NEMEN

1.1 Verwijder het deksel van het  
batterijvak aan de binnenzijde van de deur.

1.2 Plaats de 4 stuks meegeleverde 1,5 V  
AA-batterijen (let bij het plaatsen van de 
batterijen op de juist polariteit).

1.3 Sluit het batterijvak terug.
1.4 Voer de meegeleverde activatiesleutel (met

de neus naar boven) in.
1.5 Draai de sleutel naar rechts om het elektro-

nische slot te activeren en laat de sleutel in
deze stand.

2.  OPENEN MET MASTERCODE
2.1 Bij een gesloten deur of naar buiten staande

grendel voert u de geldige mastercode (bij
de levering 8-8-8-8-8-8) in.

2.2 Bevestigt u de invoer met een druk op de  
toets “E”.

2.3 Tijdens het openen verschijnt er op het  
display “OPEN”.

2.4 Na de opening dooft het display en wordt de
correcte opening gemeld met een geluidstoon.

3. VERANDEREN VAN DE
MASTERCODE

(De door u gekozen mastercode blijft bij het
vervangen van de batterijen behouden).
3.1 Druk twee keer op de toets “0”.
3.2 Drukt op de toets “E” – op het display 

verschijnt “OLD”.
3.3 Voer de juiste mastercode (bij de levering 8-

8-8-8-8-8) in.
3.4 Drukt op de toets “E” – op het display 

verschijnt “SET”.
3.5 Voer nu de door u gekozen mastercode

(minstens  3 cijfers, max. 6 cijfers) in.
3.6 Drukt op de toets “E” – op het display 

verschijnt “REPEAT”.
3.7 Voer nu de door u gekozen mastercode

nogmaals in en bevestig uw invoer met een
druk op de toets “E”.

3.8 Op het display verschijnt “DONE”.
3.9 Het programmeren is nu met succes 

afgesloten.

OPGELET:
Indien er tijdens het programmeren op het dis-
play “ERROR“ verschijnt, herbegint u het pro-
grammeren vanaf punt 1.1.

4. SLUITEN MET MASTERCODE
4.1 Druk de deur dicht en voer de geldige  

mastercode (bij levering 
8-8-8-8-8-8) in.

4.2 Bevestigt u de invoer met een druk op de  
toets “E”.

4.3 Op het display verschijnt “CLOSE”.
4.4 Na het succesvol sluiten van de safe 

dooft het display en klinkt een geluids-
signaal.

4.5 De safe is nu gesloten.

5. SPERTIJD NAVERKEERD INVOEREN
5.1 Bij de invoer van een verkeerde code

verschijnt op het display “ERROR1” en 
klinker er drie geluidssignalen.

5.2 U beschikt nu nog over twee pogingen 
om de correcte code in te voeren.

5.3 Bij de volgende keer verkeerd invoeren
evrschijnt op het display “ERROR2” resp.
“ERROR3”.
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5.4 Na drie keer een verkeerde code invoeren 
verschijnt op het display “Hold05”.

5.5 De elektronica voorkomt nu gedurende 5
minuten elke verdere invoer.

OPGELET:
De spertijd kan met behulp van de noodope-
ningssleutel (zie punt 10 “Noodopening met
sleutel”) worden onderbroken.

6. DISPLAYWEERGAVE
UITSCHAKELEN

6.1 Druk gelijktijdig op de toets “C” en de  
toets “3”.

6.2 Op het display verschijnt “dP- - - -”.
6.3 De ingevoerde code wordt niet meer op  

het display getoond. In de plaats daarvan 
verschijnt er telkens u een toets indrukt “-”. 

OPGELET: Na het vervangen van de batterijen
is de displayweergave van de safe terug actief.

7. DISPLAYWEERGAVE
ACTIVEREN

7.1 Druk gelijktijdig op de toets “C” en de  
toets “3”.

7.2 Op het display verschijnt “dPCodE”.
7.3 De ingevoerde code wordt terug op het  

display weergegeven.

8. GELUIDSSIGNALEN
UITSCHAKELEN

8.1 Druk gelijktijdig op de toets “C” en de  
toets “6”.

8.2 Op het display verschijnt “SILENT”.
8.3 Het gebruik van de safe gebeurt nu verder 

zonder geluidssignalen.
OPGELET:
Na het vervangen van de batterijen werkt de
safe terug met geluidssignalen.

9. GELUIDSSIGNALEN
INSCHAKELEN

9.1 Druk gelijktijdig op de toets “C” en de  
toets “6”.

9.2 Op het display verschijnt “bUZZE”.
9.3 Het gebruik van de safe gebeurt nu verder 

met geluidssignalen.

10. NOODOPENING MET SLEUTEL
10.1 Verwijder het deksel van het noodo-

peningsslot rechts naast het toetsenbord.
10.2 Voer de meegeleverde noodopenings-

sleutel (met de inkeping opzij naar boven)
in het slot.

10.3 Draai de sleutel naar rechts en open de
deur van de safe.

10.4 Draai nu de noodopeningssleutel naar links
terug in de uitgangspositie en verwijder
hem.

OPGELET: Wordt de noodopeningssleutel niet
in de uitgangspositie naar links gedraaid, dan is
het openen of sluiten van de safe met het elek-
tronische slot niet mogelijk – op het display
verschijnt “ERROR”.

11. DE BATTERIJEN CONTROLEREN
11.1 Druk op de toets “E”.
11.2 Indien er op het display “Hi-BATT” verschi-

jnt, dan zijn de batterijen ok.
11.3 Verschijnt er op het display “Lo-BATT” dan

moeten de batterijen worden vervangen.
OPGELET: Indien er tijdens het gebruik van de
safe “Lo-BATT” op het display verschijnt de
batterijen onmiddellijk vervangen.

GEBRUIKERSCODE
1. SLUITEN MET GEBRUIKERSCODE

1.1 Plaats de activatiesleutel aan de binnen- 
zijde van de deur en draai hem naar
rechts.

1.2 Sluit de deur.
1.3 Voer nu de door u gekozen code (minstens

3 cijfers, max. 6 cijfers) in.
1.4 Druk op de toets “E”.
1.5 Op het display verschijnt “CLOSE”.
1.6 Na het succesvol sluiten van de safe dooft

het display en klinkt een geluids-signaal.
1.7 De safe is nu gesloten.

2. OPENEN MET GEBRUIKERSCODE

2.1 Voer de door u gekozen code in.
2.2 Druk op de toets “E”.
2.3 Tijdens het openen verschijnt op het 

display “OPEN”.
2.4 Na de opening dooft het display en wordt

de correcte opening met met een geluid-
stoon gemeld.

Afbeelding 1
Noodopenings-
sleutel

Afbeelding 2
Activatie-
sleutel

HOLYTEC 11

02-11 INSTR Holytec 3.2006  25.03.2006  9:23 Uhr  Seite 11




