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Handleiding - Hotelkluis  TRAVELLER 

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 0-1-1-2-2-3. 

Uit veiligheidsredenen raden we aan de fabriekscode/mastercode onmiddellijk te wijzigen in een 

persoonlijke code. 

 

BATTERIJEN 

Het batterijcompartiment bevindt zich in de kluisdeur, schuif het compartimentdeksel naar links. 

Plaats 4 x 1,5 Volt AA-batterijen (niet meegeleverd). 

Controleer of de polariteit correct is. Als de batterijen correct zijn geplaatst, zal het displaypaneel 

SECURE tonen. 

Het elektronische sluitsysteem is nu klaar voor gebruik. Sluit het batterij vak. 

 

 

ALGEMEEN 
Druk op het hekje # om de levensduur van de batterij te controleren. Als het display bA – H toont, is 

de status van de batterij OK. 

Als op het display bA-L verschijnt, vervang dan de batterijen. 

U kunt een extra beveiligingsfunctie toevoegen door de kluis in te stellen om de gebruikerscode op 

het displaypaneel niet te tonen. Om  deze functie te gebruiken drukt u op de “ster” toets voordat u 

uw code gebruikt. 

Het display toont in plaats van cijfers  - - - - -. 

 

VERGRENDELING –HET INSTELLEN VAN DE GEBRUIKERSCODE 
Sluit de deur en voer de gewenste code in. Gebruik a.u.b. een code van minimaal 3 en maximaal 6 

cijfers. Bevestig de invoer door op het hekje # te drukken. Het display toont CLOSED. 

De nieuw opgeslagen gebruikerscode wordt gedurende vijf seconden getoond. De kluis is nu 

vergrendeld en veilig. 

 

OPENEN MET DE GEBRUIKERSCODE 
Voer uw persoonlijke gebruikers code in (waarmee de kluis is vergrendeld). 

Het display toont OPEND. De kluis is nu open. 

 

OPENEN MET DE MASTERCODE 
Voer de standaard fabrieksmastercode in 0 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3 . 

Het display OPEND. De kluis is nu open. 

 

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

NL 



Het display toont PROG. 

Voer de eerder opgeslagen fabriekscode in (bij levering 0 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3 ). 

Het display toont –NEU–. 

Voer de nieuwe persoonlijke mastercode in (MOET 6 cijfers hebben). Het display toont AGAIN. 

Voer de nieuwe mastercode nogmaals in. Het display toont DONE. 

De mastercode is nu succesvol gewijzigd. 

Als tijdens het resetten van de code het display ERROR toont, is het wijzigen van de mastercode niet 

gelukt. Start het proces opnieuw aub. 

 

BEVEILIGINGSFUNCTIE- BLOKKEERTIJD BIJ FOUTIEVE INVOER 
 

Onze reiskluis heeft een extra beveiligingsfunctie. 

Als er een onjuiste code wordt ingevoerd, verschijnt op het display ERROR. U heeft 

nog maar drie pogingen om de juiste code in te voeren. 

Als er 4 keer een verkeerde code wordt ingevoerd, gaat de kluis automatisch in de 

vergrendelingsmodus. Het display geeft Hold15 aan en kan niet worden geopend gedurende 15 

minuten. 

U kunt de resterende tijd voor de vergrendeling controleren door op een willekeurige toets te 

drukken, het display toont hoe lang het nog duurt voordat u het opnieuw kunt proberen. 

Bijvoorbeeld Hold10 betekent : nog 10 min blokkeertijd. 

De vergrendelingstijd kan niet worden opgeheven door de batterijen te verwijderen. 

 

MECHANISCHE NOODOPENING MET NOODSLEUTEL 
Verwijder de afdekking onder het toetsenbord. Steek één van de noodsleutels in het slot 

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

 

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

Overleg dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij 
 


