Gebruiksaanwijzing
Belangrijke tips
•
•
•
•
•

Bewaart U de sleutel of Uw code op een zekere plaats buiten de kluis.
Gebruik geen persoonlijke data zoals verjaardagen, telefoonnummers
etc….
Test een nieuwe code altijd meerdere keren met een geopende deur.
Uit veiligheidsoverwegingen raden wij U aan altijd een 6-cijferige
code te gebruiken (1 miljoen verschillende mogelijkheden).
Als je batterijen in de kluis leeg zijn, kan de kluis alleen nog met de
sleutel worden geopend

Het openen van de kluis met een sleutel
Verwijder voorzichtig het afdekkapje van het toetsenpaneel aan de
voorkant van de deur.
• Stop de sleutel in het sleutelgat en draait U tegen de klok in tot aan
de aanslag.
• Draai de draaiknop links onder het toetsenpaneel in de richting van
de wijzers van de klok tot de aanslag en open de deur.
Tip: Gebruik het noodslot alleen in noodgevallen
•

Monteren van de batterijen en het programmeren van de
persoonlijke code :
•
•
•
•
•

Verwijder het afdekkapje van het batterijgedeelte aan de binnenkant
van de deur en plaats de 4 batterijen Type LR 6 ( Alkaline)
De electronica is nu gereed voor de programmering van Uw
persoonlijke code
Druk nu op de rode knop aan de binnenkant van de deur. Een
controlelampje aan de voorkant wordt verlicht.
Toets Uw 6-cijferige code in
Bevestig Uw code door onderaan rechts de bevestigingstoets in te
drukken
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Open van de kluis met de code
• Toets Uw 3 tot 6-cijferige code in.
• Bevestig Uw code d.m.v. de bevestigingstoets rechts onderaan op het
•

toetsenbord.
Na het akoestische signaal kunt binnen c.a. 6 seconden de draaiknop
met de wijzers van de klok meedraaien en de deur openen.

Sluiten van de kluis
• Sluit de deur en draai de draaiknop tegen de wijzers van de klok in
tot aan de aanslag.

Batterij-indicatie

•

Als het rode lampje brand moeten de 4 batterijen vervangen
worden.

•

De persoonlijke code moet hierna opnieuw worden ingevoerd!

Blokkade na het ingeven van een onjuiste code

•

Nadat er drie keer een verkeerde code is ingevoerd, wordt de kluis
voor een korte tijd geblokkeerd, dit duurt maximaal 2 minuten.

•

Hierna kan de kluis weer met de juiste code worden geopend

Installatie

•

De kluis moet aan de bodem of aan de muur worden vastgeschroefd,
dit om het meenemen van de kluis te voorkomen.

Technische gegevens:

•

Stroomvoorziening door 4 batterijen van het type LR 6/AA/1,5 Volt
(Alkaline).

•

Werkgebied : 20% tot 90 % relatieve vochtigheid, niet
condenserend.
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