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ELEKTRONISCH SLOT 

PS 650 

HANDLEIDING 

1 Besturingseenheid 

 

Fig. 1.1 

1 – Toetsenboord*, 2 –Roterende ring, 3 – Groene LED 
[G],4 – Rode LED [R], 5 – Afdekking voor 
noodstroomvoorziening 

2 Algemeen 

2.1 Mastercode [PIN1] 

Combinatie van cijfers (6 tot 8 cijfers) om het 
elektronische slot te openen en een geautoriseerde 
code in te stellen. 

 
Wijzig bij het opstarten van uw kluis de in de fabriek 
ingestelde mastercode (zie paragraaf 4.1) in een 
persoonlijke mastercode. Test de mastercode die je 
hebt opgeslagen meerdere keren voordat je 
waardevolle spullen in je kluis deponeert. 

 
Fabriekscode/ Mastercode: 
1–2–3–4–5–6 

2.2 Gebruikerscode [PIN2] 

Combinatie van cijfers (6 tot 8 cijfers) om het 
elektronische slot te openen en een beperkte code in te 
stellen (gebruikers) 

 

 
Het elektronische slot heeft in de fabriek ingestelde 
gebruikerscode. Om een gebruikerscode te 
activeren, gaat u te werk zoals beschreven in 
paragraaf 4.2. 

2.3 Signalen 

[G]1 1 Kort akoestisch signaal en enkele 

knippering van de groene LED (3) - bevestiging bij het 
indrukken van een toets op het toetsenbord (1). 

[G]2 Kort dubbel geluidssignaal en dubbel 
knipperen van de groene LED (3) - bevestiging van een 
correcte invoer (bijv. code). 

[R]-- Lang akoestisch signaal en enkele 

knippering van de rode LED (4) - foutmelding (bijv. 
verkeerde code).  

[R]5 Kort 5x akoestisch signaal en vijf keer 

knipperen van de rode LED (4) - waarschuwing voor 

bijna lege batterij. Zie punt 5.1 batterijwissel. 

 . 

 

3 Openen  / Sluiten 

3.1 Het elektronisch slot openen 

3.1.1 Openen met  door de fabriek ingestelde 

Mastercode [PIN1] 

[ON][1][2][3][4][5][6][Enter] 

3.1.2 Openen met een persoonlijke Mastercode 

[PIN1] 
[ON][PIN1][Enter] 

3.1.3 Openen  met gebruikerscode [PIN2] 
[ON][PIN2][Enter] 

3.1.4 Openen met de fuctie Dual-Code 
[ON][0-9 (gebruiker)][Enter] 

[PIN2][Enter] 

    [0-9 (gebruiker)][Enter] 

[PIN3][Enter] – binnen  1 Minuut 

 
Na het correct invoeren van de eerste code [PIN2] 
[Enter] moet binnen 1 minuut de tweede code 
[PIN3] [Enter] worden ingevoerd terwijl de groene 
LED [ G] 1 (zie paragraaf 2.3) elke 5 seconden 
oplicht. 

3.1.5 Openen met geactiveerde openingsvertraging 
[ON][PIN1 of PIN2][Enter] 

[Wacht op de geprogrammeerde 

openingsvertraging] 

[PIN1 of PIN2][Enter] 

[PIN1 of PIN2] moet opnieuw worden ingevoerd 
terwijl het geprogrammeerde openingsvenster actief is.  

 
Na afloop van de openingsvertraging klinkt een 

akoestisch signaal 

 
Als de [Enter]-toets wordt ingedrukt terwijl de 

openingsvertraging actief is, wordt de 

openingsvertraging geannuleerd en moet de 

opening opnieuw worden gestart. 

Na het invoeren van een juiste code licht de groene 
LED (3) kort op en kunt u het elektronische slot openen door 
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de draairing (2) binnen 5 seconden met de klok mee naar 
rechts te draaien. 

 
Als drie keer achter elkaar een verkeerde code wordt 
ingevoerd, wordt het elektronische slot vijf minuten 
geblokkeerd. Tijdens deze blokkeertijd brandt regelmatig 
de rode LED (4) en kan het elektronische slot niet worden 
bediend. 

3.2 Afsluiten 

Vergrendel de deur en draai de draairing (2) zo 
ver mogelijk naar links. Controleer of uw kluis goed is 
vergrendeld. 

4 Programmeren  

 
Het wordt aanbevolen om wijzigingen 
(codewijziging, ...) alleen aan te brengen met een 
open deur. 
Test na het wijzigen van de code de door u 
opgeslagen code meerdere keren met de deur open 
voordat u uw kluis vergrendelt. 

 
Het elektronische slot kan niet worden 
geprogrammeerd bij een zwakke batterij, wat wordt 
aangegeven door de waarschuwing "batterij leeg", 
zie paragraaf 2.3 [R]5 wordt getoond  

4.1 De Mastercode wijzigen [PIN1] 

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[Nieuwe PIN1] [Enter] 

[Nieuwe PIN1 herhalen] [Enter] 

Test meerdere keren de nieuwe mastercode met 
de deur open: 

[ON][Nieuwe PIN1][Enter] 

 

4.2 De gebruikerscode activeren en wijzigen 
[PIN2] met de mastercode [PIN1]  

 
Voordat een gebruikerscode [PIN2] kan worden 
geactiveerd, moet de mastercode [PIN1] worden 
gewijzigd van de fabrieksinstelling naar een 
persoonlijke mastercode [PIN1] (zie paragraaf 4.1). 

[ON][Enter][2][Enter] [1-9 

(Gebruikerscode)][Enter][PIN1][Enter] 

[nieuwe PIN2][Enter] 

[Nieuwe PIN2 herhalen] [Enter] 

Test de nieuwe gebruikerscode meerdere keren met 

een  open deur: 

 [ON][Nieuwe PIN2][Enter] 

4.3 Gebruikerscode wijzigen [PIN2] zonder 
mastercode [PIN1]] 

[ON][Enter][3][Enter] 

[1-9 Gebruikerscode)][Enter][PIN2][Enter] 

[Nieuwe PIN2][Enter] 

[Nieuwe PIN2 herhalen] [Enter] 

Test de nieuwe gebruikerscode meerdere keren met 

een  open deur: 

[ON][Nieuwe PIN2][Enter] 

4.4 Gebruiker verwijderen [PIN2] - ALLEEN mogelijk 

met mastercode [PIN1] 

[ON][Enter][0][Enter][1-9 

(Gebruikerscode)][Enter][PIN1][Enter] 

4.4 4.4 Activeren van de Dual-Code functie 

 
Voordat u de Dual-code functie kunt activeren, 
moet er minimaal één gebruikerscode [PIN2] zijn 
geactiveerd, zie paragraaf 4.2. 

 
Wanneer de Dual- Code functie is geactiveerd, 
moeten er twee codes worden ingevoerd om te 
openen.. 

 [ON][Enter][7][Enter] [PIN1][Enter 
Deactiveren  Dual-Code Functie 

 [ON][Enter][8][Enter][PIN1][Enter] 

 

4.5 Een openingsvertraging activeren [ON] [Enter] 

[6] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[01-99 – Openingsvertraging in minuten] 

[1-9 – Openingsvertraging in minuten] 

[Enter] 

 
z. B.  092 = 9 minuten openingsvertraging en 2 
minuten openingsvenster 

 
Test de openingsvertraging met een open deur. 

4.5 Openingsvertraging deactiveren 

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[000] [Enter] 

4.6 Deactivieren / Activieren van de akoestische 
signalen  

[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]  

 
 
 

 

5 Batterij vervangen / externe voeding   

5.1 Batterijwissel 

 De batterij bevindt zich aan de binnenkant van de 
deur. 

 Trek de batterijhouder eruit (zie afb. 5.1).

 
Fig. 5.1  

 Plaats een nieuwe high energie 9 volt 
blokbatterij. (Gebruik geen oplaadbare batterijen 
(accu's) of niet-alkalinebatterijen.. 

 Sluit de batterijhouder 
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5.2  Openen met externe voeding 

 Verwijder de afdekking van de 
noodstroomcontacten (zie afb. 5.2).  

  

 

Fig.5.2 

  Houd de batterij aan de twee contacten vast 
(zie afb. 5.3). Let bij het aansluiten op de juiste 
polariteit!! 

 

Fig.5.3 

 Voer een toegangscode [PIN1] of [PIN2] in.. 

 Draai de draairing (2) binnen 5 seconden met de 
klok mee naar rechts. 

 Verwijder de batterij uit de contacten en plaats de 
batterij terug aan de binnenkant van de deur (zie 
Fig. 5.1). 

6 Openen met noodsleutel     

 

Draai de schroef achter het deksel los en verwijder 
voorzichtig het toetsenbord zonder deze of de kabel te 
beschadigen (zie afb. 6.1). 

 

Fig.6.1 

 

 

 

 Verwijder het sleutelgatdeksel (zie Fig.6.2)

 

Fig.6.2 

 Steek de noodsleutel in het sleutelgat n (zie afb. 
6.3) en draai tot aan de aanslag naar rechts 
draaien  

  

Fig.6.3 

 

 

 

 

 


