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1.  Opmerking 
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het slot gebruikt 

1.1 Informatie over aansprakelijkheid  

• Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor storingen vanwege een bedieningsfout 

of gebruik van geweld. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor schade of verlies van 

eigendom door onjuiste gebruik van de kluis.  

• Als uw kluis ondanks de volgende informatie niet kan worden geopend, neem dan contact 

op met de fabrikant van uw kluis. 

 

1.2 Gebruiksaanwijzing  

Voor de inbedrijfstelling is het belangrijk om te weten welke invoereenheid met het slot 

wordt gecombineerd. De invoereenheid RO heeft slechts één LED. Hier wordt in de verdere 

instructies niet apart op ingegaan. 

• Wijs iemand aan om het slot te beheren. Deze persoon wordt de meester. Er kan 1 

gebruiker worden aangemaakt, mastercode. 

• De programmeerprocessen kunnen worden uitgevoerd met een gesloten of geopend 

elektronisch slot. Wij adviseren voor uw eigen veiligheid om dit met een open kluis te doen 

• Als het slot niet binnen 3 seconden na het invoeren van de code wordt gesloten of 

geopend, schakelt de elektronica uit. Voer de code opnieuw in en herhaal het proces. 

• Als er tussen elke invoer (toetsdruk) een pauze van meer dan 10 seconden is, wordt elke 

ingevoerde / gestarte programmering gewist. De oude code of de oude programmering blijft 

geldig. 

• Elke correcte toetsinvoer bij het openen wordt bevestigd door een akoestisch signaal en 

het knipperen van de rode LED's. Deze signalen komen in de verdere instructies niet meer in 

aanmerking. 

• De rode LED's branden continu, tijdens het gehele programmeerproces.  

• Gebruik nooit geweld. 

• Open nooit de slotbehuizing. Anders brengt u de functie van het slot in gevaar en verliest u 

alle garantie. 

1.3 Veiligheidsinstructies  

• Wijzig om veiligheidsredenen de in de fabriek ingestelde mastercode 1 2 3 4 5 6 

onmiddellijk. 

• Gebruik geen persoonlijke gegevens voor uw nieuwe code, zoals verjaardagen of andere 

gegevens die u kent en kan worden afgeleid van uw persoon. 

• Gebruik geen eenvoudige codes die gemakkelijk te raden zijn, bijv. 1 2 3 4 5 6. 

• Uw code moet geheim blijven. 

• Schrijf de code niet op. 

• Bewaar de code niet op uw pc, dvd, USB-stick of mobiele telefoon. 

• Wijzig uw code regelmatig, bijvoorbeeld elke drie maanden. 



• Na het invoeren van een nieuwe code, moet het elektronische slot meerdere keren 

worden ontgrendeld en vergrendeld met de nieuwe code met een open deur. 

• Controleer na elke vergrendeling of de kluis vergrendeld is. 

 

1.3.1 Veiligheidsinstructies noodslot 

• Voor veiligheidsredenen wordt er op gewezen dat de sleutel nooit onbeheerd in het slot 

mag worden achtergelaten. 

• Bewaar de sleutel niet in de kluis. 

• Bewaar de sleutels moet op een veilige plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde 

personen 

• Als u de sleutel kwijt bent, vervang het slot onmiddellijk 

• Controleer na elke vergrendeling of de kluis vergrendeld is. 

 

 

2  Optische en akoestische signalen 

 
SIGNAAL VERKLARING OPMERKING 

      Correecte invoer  

      Verkeerde invoer of code 

geweigerd 
 

     ▪ Kort signaal  

      ▬ Lang signaal  
      LED knippert elke 10 seconden 

LED knippert elke 2 seconden 
Blokkeringsperiode loopt 

De openingsvertragingstijd loopt. 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Batterijwaarschuwing  Batterij moet binnenkort worden vervangen. 

 

3  Invoereenheden -Type slot 

 
Primor FE                       Primor RO   Primor FL   Primor FS 

 

 

 

                        
 

 



4  Bediening van het slot 
4.1 Openen  

    

1. Voer uw 6-cijferige code in, bijvoorbeeld 
mastercode. 

1,2,3,4,5,6, ▪ ▪ ▬ 

2. Draai de kluishendel binnen 3 seconden naar 
de "open" positie. 
 Het slot staat open. 

   

 

 

• Na 4 opeenvolgende foutieve code-invoer treedt een blokkeerperiode van 5 minuten in. 

Tijdens deze blokkeertijd knipperen de rode LED's branden elke 10 seconden en er klinkt een 

lange signaaltoon elke keer dat een knop wordt ingedrukt. Als er na het verstrijken van de 

blokkeertijd nog 2 foutieve codes worden ingevoerd, begint de blokkeertijd opnieuw. 

 

4.2 Afsluiten  

 

1. Doe de deur van de kluis op slot en draai aan de 
hendel van de kluis in de "gesloten" stand. Het slot 
is vergrendeld. 

   

 

4.3 Bediening met sleutel (Primor 3010) – noodopening 

•Bij het vergeten van de code of bij een elektronische storing kan het slot met een 

(nood)sleutel worden geopend. 

• Een slot geopend met een sleutel kan alleen met de sleutel worden gesloten (niet met 

code). 

• Een slot geopend door het invoeren van een code kan niet worden vergrendeld met de 

sleutel. 

• Openen met een sleutel omzeilt een bestaande openingsvertraging en sluittijd. 

(Het proces is niet geregistreerd en kan niet worden uitgelezen met de pc-software) 

 

 



1. Steek de sleutel in het slot zodat de markering op de kop van de sleutel in de 
richting van de slotbout wijst. 

2. Met het slot voor deuren rechts scharnierend (draaias rechts), moet de sleutel om 
het slot te openen met de klok mee worden gedraaid, bij het slot met een deur 
met aan de linkerkant scharnieren wordt het slot tegen de klok in gedraaid. 
Sleutelvergrendeling in omgekeerde draairichting. 

3. Het verwijderen van de sleutel is alleen mogelijk als het slot is vergrendeld. De 
sleutel moet tot een  vast stoppunt worden gedraaid. 

4. Bij het gebruik van de sleutel mag geen geweld worden gebruikt (geen 
hulpmiddelen). Als er een storing optreedt, raadpeeg een specialist. 

 

5 Programmering 

 
5.1 Master- en gebruikerscode 

5.1.1 Aanmaken van de gebruikerscode ( programa 1) 

Met een mastercode kan een gebruikerscode aangemaakt woorden, maar andersom niet. 

 

 

1. Houd de toets "1" ingedrukt totdat de rode 
LED's continu branden. 

① ▪ ▪ ▬ 

2. Voer uw 6-cijferige mastercode in, b.v…. ①②③④⑤⑥  ▪ ▪ ▬ 

3. Voer de nieuwe 6-cijferige gebruikerscode in, 
b.v. 

①①①①①① ▪ ▪ ▬ 

4. Voer de nieuwe 6-cijferige gebruikerscode 
opnieuw in, b.v. 

①①①①①① ▪ ▪ ▬ 

 

• Een nieuwe gebruikerscode wordt alleen geaccepteerd als de code op twee plaatsen één 

cijfer afwijkt van een bestaande code. 

• Als de nieuwe code wordt afgewezen, begint u opnieuw met programmeren. 

 

5.1.2 Wijzigen van de master- of gebruikerscode ( programa 0) 

 

1. Houd de toets "0" ingedrukt totdat de rode 
LED's continu branden. 

⓪ ▪ ▪ ▬ 

2. Voer uw oude 6-cijferige code in, bijvoorbeeld 
gebruikerscode. 

①①①①①① ▪ ▪ ▬ 

3. Voer een nieuwe 6-cijferige code in, b.v. ⑤⑥⑦⑧⑨① ▪ ▪ ▬ 

4. Voer een nieuwe 6-cijferige code opnieuw in, 
b.v. 

⑤⑥⑦⑧⑨① ▪ ▪ ▬ 

 

  

  



5.1.3 De gebruiker verwijderen ( programa 3) 

 

1. Houd de toets "3" ingedrukt totdat de rode 
LED's continu branden. 

③ ▪ ▪ ▬ 

2. Voer uw 6-cijferige mastercode in, b.v. ①②③④⑤⑥ ▪ ▪ ▬ 

 

5.2 Openingsvertraging en vrijgavetijd  

Alleen de mastercode houder kan de openingsvertraging programmeren of wissen. 

Openingsvertragingstijd: 01 tot 99 minuten - tijd die moet worden gewacht voordat het slot 

kan worden geopend. 

Openingstijd: 01 tot 19 minuten - binnen deze tijd kan de master of gebruiker het slot 

gebruiken, met zijn code openen. 

 

 

    

  

 
 

 

 

   5.2.1 Instellen van de openingsvertraging en vrijgavetijd ( programa 9) 

 

1. Houd de toets "9" ingedrukt totdat de rode 
LED's continu branden. 

⑨ ▪ ▪ ▬ 

2. Voer uw 6-cijferige mastercode in, bijvoorbeeld ①②③④⑤⑥  ▪ ▪ ▬ 

3. Voer de openingsvertragingstijd in, bijv. 20 
minuten 

②⓪   

4. Voer de vrijgavetijd in, bijv. 10 minuten ①⓪ ▪ ▪ ▬ 

5. Voer de openingsvertragingstijd opnieuw in, 
bijv. 20 minuten 

②⓪   

6. Voer de vrijgavetijd opnieuw in, bijv. 10 
minuten. 

①⓪ ▪ ▪ ▬ 

  

  

Code-invoer - begin van de openingsvertragingstijd 

Wacht op de openingsvertragingstijd 

Openingstijd van de release - nieuwe code-invoer 



De openingsvertragingstijd kan op elk moment worden verhoogd, maar de 

openingsvertragingstijd kan alleen worden verkort tijdens de release tijd.. 

 

5.2.2 Openen met geactiveerde openingsvertraging en vrijgavetijd 

 

 

1. Voer uw 6-cijferige code in, bijvoorbeeld 
mastercode .. 

①②③④⑤⑥ ▪ ▪ ▬ 

2. Wacht tot de openingsvertragingstijd is 
afgelopen. 

 ☼  ▬ 

3. Opening release tijd begint  ☼▪  

4. Voer uw 6-cijferige code opnieuw in binnen de 
releasetijd 
bijvoorbeeld een mastercode. 

①②③④⑤⑥ ▪ ▪ ▬ 

5. Draai de kluishendel binnen 3 seconden naar de 
"open" positie. Het slot  is open. 

   

 

• Een begonnen openingsvertragingstijd kan worden onderbroken door op een willekeurige 

knop te drukken. 

 

5.2.3 Openingsvertraging wissen ( programa 9) 

De openingsvertragingstijd kan alleen binnen de vrijgavetijd worden gewist. 

De vrijgavetijd bij opening loopt voor de laatste keer af nadat de openingsvertraging is 

gewist. 

 

 

1. Voer uw 6-cijferige code in, bijvoorbeeld 
mastercode .. 

①②③④⑤⑥ ▪ ▪ ▬ 

2. Wacht tot de openingsvertragingstijd is 
afgelopen. 

 ☼  ▬ 

3. Opening release tijd begint  ☼▪  

4. Houd de toets "9" ingedrukt totdat de rode 
LED's continu branden. 

⑨ ▪ ▪ ▬ 

5. Voer uw 6-cijferige code in, bijvoorbeeld 
mastercode .. 

①②③④⑤⑥ ▪ ▪ ▬ 

6. Openingsvertragingstijd wissen.  
 

⓪⓪   

7. Verwijder de releasetijd. ⓪① ▪ ▪ ▬ 

8. Wis de openingsvertragingstijd opnieuw. ⓪⓪   

9. Wis de releasetijd opnieuw. ⓪① ▪ ▪ ▬ 

 

  

  



6. Systeem controleren ( programa 5) 
Druk één keer op elke cijfertoets. Een functietoets wordt bevestigd met een dubbel 

akoestisch signaal. 

Een niet herkende toets wordt met een lang geluidssignaal bevestigd en de functietest wordt 

afgebroken. Het systeem moet worden gecontroleerd. 

 

1. Houd de toets "5" ingedrukt totdat de rode 
LED's continu branden.  

⑤ ▪ ▪ ▬ 

2. Druk achtereenvolgens één keer op elke toets. ①②③………⑨⓪ ▪ ▪ ▬ 

 

7. Voeding en batterijwissel  

 
Het slot wordt gevoed door een 9 V alkaline blokbatterij (geen oplaadbare batterijen!). 

Wanneer de batterij onvoldoende is opgeladen klinkt na het meerdere keren achter elkaar 

invoeren van de code een waarschuwingstoon en knipperen de rode LED's meerdere keren  

Vervang de batterij zo snel mogelijk. De geprogrammeerde codes blijven behouden tijdens 

het vervangen van de batterij. 

Gooi gebruikte batterijen altijd op een milieuvriendelijke manier weg. 

 

De batterij vervangen: 

1. Primor FE - Batterijvak in richting van de pijl!!! 

 Afb.1: Primor FE 

 
 

2. Primor RO/FS  - Toetsenbordklep in de pijlrichting openen 

 Afb2. Primor RO/FS 

 

3. Primor FL/batterijvak 

 

 

  


