
Handleiding voor het elektronisch slot 

SOLUTION PREMIUM HOTELKLUIS 
 

 

 

BELANGRIJK!! 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. 

De kluis wordt standaard af fabriek geleverd: fabriekscode/mastercode 8-8-8-8-8-8. 

Uit veiligheidsredenen raden we aan dat u de fabriekscode/mastercode onmiddellijk wijzigt in een 

persoonlijke code. 

 

EERSTE STAP: 
Verwijder het deksel van het batterijcompartiment in de kluisdeur door de schroeven te verwijderen. 

Plaats vier batterijen van 1,5 Volt AA (controleer a.u.b. de polariteit van de batterij). 

 

ALGEMEEN 
Om een foutieve invoer te corrigeren, drukt u op de toets CLEAR. Controleer de batterijspanningen 

door op de toets LOCK te drukken.  

VERGRENDELEN als op het display bA-HI verschijnt vermogensniveau van de batterij is OK. Als op het 

display bA-Lo verschijnt, vervang dan de batterijen. 

 

VERGRENDELING –HET INSTELLEN VAN DE GEBRUIKERSCODE 
Voer uw persoonlijke gebruikerscode in (tussen drie en zes cijfers). 

Bevestig uw invoer door op de toets LOCK te drukken. 

Op het display verschijnt nu CLOSE. 

De kluis wordt nu vergrendeld en op het display verschijnt CLOSED en uw code. 

De kluisdeur is nu op slot en veilig. 

 

OPENEN MET DE GEBRUIKERSCODE 
Voer een geselecteerde gastcode in (tussen drie en zes cijfers). 

Het display toont „–OPEN-“ 

De kluis gaat nu open en op het display verschijnt OPENED". 

De kluisdeur is nu ontgrendeld. 

 

OPENEN MET DE MASTERCODE 
Druk tweemaal op de toets CLEAR. Voer de opgeslagen mastercode in (bij levering „ 8-8-8-8-8-8“) 

Het display toont –OPEN. De kluis gaat nu open en het display toont OPENED. 

De kluisdeur is nu ontgrendeld. 

 

MASTERCODE WIJZIGEN 
Met open deur en het ingetrokken grendelwerk, drukt u tweemaal op de toets CLEAR. 



Op het display verschijnt kort PROG. 

Voer de huidige Mastercode in (bij levering de ingestelde de fabriekscode is 8-8-8-8-8-8). 

Het display toont NEW. 

Voer uw nieuwe mastercode in (6 cijfers). Het display toont AGAIN. 

Voer opnieuw de geselecteerde mastercode in. Het scherm toont DONE. 

 

 

BLOKKEERTIJD BIJ FOUTIEVE INVOER 
Als er een verkeerde code wordt ingevoerd, zal het display ERROR tonen. 

Je hebt nu nog maar drie pogingen over om de juiste code in te voeren. 

Na de vierde onjuiste code, toont het display hold-15. Dit betekent dat de kluis in de 

vergrendelingsmodus staat: de elektronica 15 blokkeert minuten. Tijdens deze blokkeertijd reageert 

het slot op geen enkele invoer. 

 

MECHANISCHE NOODOPENING -MET DE SLEUTEL 
Verwijder de afdekking onder het toetsenbord. Steek een van de noodsleutels in het slot 

en draai deze naar links of rechts. De deur is vergrendeld. 

 

PROGRAMMERING VAN HET ELEKTRONISCHE SLOT 
Houd er rekening mee dat de volgende programmeerhandeling alleen mag worden uitgevoerd met 

een open deur en met het ingetrokken grendelwerk. 

Druk tweemaal op de toets CLEAR. Het display toont ProG. Voer nu de functiecode 8-9-5-1-0-0 in. 

Het display toont: 

 
DE VOLGENDE INSTELLINGEN EN FUNCIES KUNNEN NU WORDEN GEWIJZIGD! 

 

(a) Door deze functie aan te passen, kunt u kiezen of: de toegangscode wordt weergegeven op het 

display. 

• Druk op de toets „1“ – de toegangscode wordt weergegeven op het display. 

• Druk op de toets „0“ –er wordt geen toegangscode weergegeven op het display, in plaats 

daarvan worden de ingedrukte toetsen weergegeven op het display als „ – “ 

 

(b) Door deze functie aan te passen, kunt u de vereiste lengte van de gastgebruikerscode: 

• Druk op de toets „3“ –De gebruikerscode moet uit 3 tekens bestaan. 

• Druk op de toets „4“ –De gebruikerscode moet uit 4 tekens bestaan. 

• Druk op de toets „5“ –De gebruikerscode moet 5 tekens bevatten. 

• Druk op de toets „6“ –De gebruikerscode moet 5 tekens bevatten. 

• Druk op de toets „7“ –De gebruikerscode moet 5 tekens bevatten. 

 

(c) Door deze functie aan te passen, kunt u de blokkeertijd resetten na een foutieve 

gebruikerscode invoer (vier keer) 

• Druk op de toets „0“ –Er is geen wachttijd na een onjuiste code invoer ( 4x) . 

• Druk op de toets „1“ –Er is een wachttijd van 15 minuten na een verkeerde code invoer ( 4x) 

• Druk op de toets „2“ –Er is een wachttijd van 30 minuten na een verkeerde code invoer ( 4x) 

keer. 



 

(d) Door deze functie aan te passen kunt u beslissen of: de mastercode geactiveerd of 

gedeactiveerd is: 

• Druk op de toets „2“ –De mastercode is gedeactiveerd. 

• Druk op de toets „3“ –De mastercode is geactiveerd. 

(e) Door deze functie aan te passen, kunt u instellen dat: zowel het openen als ook het sluiten van 

het elektronisch slot wordt gelogd: 

• Druk op de toets „0“ –Het openen van het elektronisch slot wordt geregistreerd/gelogd. 

• Druk op de toets „1“ –Zowel het openen als het sluiten van het elektronisch slot worden 

geregistreerd. 

 

DRUK OP DE TOETS „LOCK“ OM DE DATUM IN TE STELLEN: 
Het display toont 

 
Voer de huidige dag in door op de bijbehorende cijfers te drukken. 

Voer de huidige maand in door op de bijbehorende cijfers te drukken. 

Voer het huidige jaar in door op de bijbehorende cijfers te drukken. 

 

Druk op de toets „LOCK“ om de tijd in te stellen  en bevestigen :  
Het display toont  

 

 
Voer het huidige uur in door op de bijbehorende cijfers te drukken.  

Voer de huidige minuten in door op de bijbehorende cijfers te drukken.  

Voer de huidige seconden in door op de bijbehorende cijfers te drukken.  

Druk op de toets „LOCK“ om de invoer te bevestigen  

 

Let op!!! Uw nieuwe kluis en zijn inhoud zijn niet automatisch verzekerd. 

Overleg dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij 

 

 


