
Handleiding voor het elektronisch slot "ProStar" 

 

!!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. 

 

Over het algemeen 

Elke druk op de knop wordt bevestigd door het knipperen van de groene LED en er klinkt 

elke keer een signaaltoon. De maximale afstand tussen 2 activiteiten mag niet meer zijn dan 

30 seconden anders wordt de vorige invoer verwijderd. 

De kluis voor de eerste keer openen: 

Ga als volgt te werk om de kluis voor de eerste keer te openen: 

1. verwijder de kleine centraal plaat op het voorpaneel 

2. steek de sleutel in het sleutelgat en draai hem tegen de klok in 

3. plaats 4 stuks batterijen 1,5 Volt AA  high energie (de kluis werd geleverd zonder 

batterijen) 

Programmeren van het elektronisch slot 

Uit veiligheidsredenen raden we aan dat u de fabriekscode onmiddellijk  te wijzigen in een 

persoonlijke code. Gebruik geen persoonlijke gegevens voor deze code. Beheer uw code en 

de sleutels zorgvuldig. Laat de sleutels niet in de kluis.  

1. Open de kluis 

2. Druk op de rode knop (binnenkant van de deur bij de scharnieren) 

3. Er klinken drie signaaltonen en de gele LED gaat branden. Nu heeft u  20 seconden om te 

beginnen met programmeren. 

4. Voer de gewenste cijfercombinatie in (minimaal  3 en maximaal 8 cijfers) en bevestig uw 

invoer door op de knop “B” te drukken. 

5. Na bevestiging van de code door de knop “B” gaat de gele LED uit en wordt aangegeven 

dat het programmeren is gelukt. 

 

Elektronisch slot openen  

1. Voer uw eigen code in en bevestig uw invoer door op de knop “B” te drukken.  

2. De groene LED knippert en u heeft 5 seconden om de kluis te openen.  

3. Draai de hendel naar rechts om de kluis te openen.  

 

 

 

 



Vergrendeling door verkeerde code invoer 

 

Als u een verkeerde code invoert, klinken er 3 signaaltonen en knippert de gele LED. Nu heeft u nog 

twee pogingen om de juiste code in te voeren. Als u de  code 3 keer verkeerd invoert, blokkeert het 

slot voor 20 seconden. Tijdens de vergrendelingstijd reageert het slot niet op invoer. 

 

Mechanische noodopening 

Als u uw code bent vergeten of de batterij leeg is: 

1. verwijder dan de afdekking tussen het handvat en het toetsenbord, 

2. steek de noodsleutel in het slot en draai zo ver mogelijk naar links, 

3. dan kunt u nu de kluis openen zoals gewoonlijk. 

 

De batterijen vervangen 

sSchuif het batterijklepje naar de linkerkant (in de deur) en vervang de batterijen. 


