
HANDLEIDING X-KEY SLEUTELKLUIS 

!!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. 

De kluis wordt standaard af fabriek geleverd: fabriekscode 0-0-0 

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

code. 

1. EERSTE OPENING 

1.1. Verwijder de plastic afdekking van het cijferslot. 

1.2. Draai het cijferslot totdat de fabriekscode 0 - 0 - 0 op naast het openingsteken staat 

1.3. Draai het cijferslot naar links. 

1.4. Draai de openingshendel zo ver mogelijk naar rechts. 

1.5. U kunt nu de deur openen 

2. STEL EEN PERSOONLIJKE CODE IN 

2.1. Kies een persoonlijke driecijferige code (gebruik geen verjaardagen of soortgelijke 

bekende data). 

2.2. Gebruik een geschikt gereedschap voor in het afstelt aan de onderkant van het cijferslot 

en houd het ingedrukt tot de omschakelingsproces is voltooid. 

2.3. Draai aan de cijferwieltjes totdat de door u gekozen driecijferige code bij de 

openingsmarkering  staat. 

2.4. U kunt nu het hulpgereedschap uit het afstel gat verwijderen. 

2.5. Uw nieuwe code is nu ingesteld. 

2.6. Controleer de juiste werking van de door u gekozen code meerdere keren met een open 

deur (voordat u de deur vergrendelt). 

 

3. DE X-KEY Sleutelkluis OPENEN 

3.1. Draai aan het cijferslot totdat de door u gekozen code bij de openingsmerk is. 

3.2. Draai het cijferslot naar links. 

3.3. Draai de openingshendel zo ver mogelijk naar rechts. 

3.4. U kunt nu de deur openen. 

4. DE X-KEY Sleutelkluis VERGRENDELEN 

 

4.1. Vergrendel de deur en draai de draaihendel naar links. 

4.2. Draai het cijferslot zo ver mogelijk naar rechts. 

4.3. Draai de cijfercombinatie op het cijferslot. 

4.4. Uw X-KEY Sleutelkluis is nu vergrendeld. 

4.5. Controleer of uw X-KEY Sleutelkluis goed is afgesloten. 


