
 MOTKC48EL - MOTSA07EL NL 

Copyright © 2012 VARO NV P a g i n a  | 1 www.varo.com 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Opgelet: Bewaar de sleutels niet in de kluis. 

1 DE KLUIS VOOR DE EERSTE KEER OPENEN 
Om de kluis voor de eerste maal te openen, verwijdert u het smalle centrale dekseltje “Z” (zie 
figuur 2) tussen de knop en het toetsenbord, stopt u de sleutel in het slot en draait u hem in 
tegenwijzerzin terwijl u tegelijkertijd de deurknop in wijzerzin draait en de deur opent. 

2 DE BATTERIJEN PLAATSEN 
De kluis werkt op 4 AA-batterijen (1,5 V). 
Het batterijvak “Y” (zie figuur 1) bevindt zich aan de achterkant van de deur. Verwijder het 
batterijdeksel en plaats de batterijen in het batterijvak. Let bij het plaatsen van de batterijen op 
de juiste polariteit. 
Sluit het batterijvak na het plaatsen van de batterijen. 

3 PROGRAMMEREN VAN DE CODE 
A. Verwijder het batterijdeksel en  druk op de rode knop “X” binnen in het batterijvak (zie 
afbeelding 1), laat de knop los en u hoort twee biepjes. 
B. Tik nu de 3 tot 8 cijfers in die u wil gebruiken als combinatie en bevestig door op toets “B” te 
drukken. Doe dit binnen de 15 seconden of u moet opnieuw beginnen. 
C. Schrijf de nieuwe combinatie onmiddellijk op en controleer, met de deur van de kluis nog 
open, of de nieuwe combinatie werd opgeslagen. 

4 UW KLUIS GEBRUIKEN 
Om uw kluis te openen, voert u uw persoonlijke code in en drukt u op de letter “A”. U hoort 
een biepje en het groene lichtje gaat branden. Open hierna binnen de 5 seconden de deur 
d.m.v. de knop. 
 
Wanneer u of een inbreker een verkeerde groep cijfers ingeeft, zal de kluis niet open gaan. 
Wanneer er 3 opeenvolgende foute combinaties worden ingegeven, moet u 20 seconden 
wachten vóór u opnieuw probeert. 

Wanneer er opnieuw 3 keer een verkeerde combinatie wordt ingegeven, moet u ongeveer 5 
minuten wachten vóór u opnieuw probeert. 

5 BATTERIJWAARSCHUWING 
Als de batterijen bijna leeg zijn zal het rode lichtje (aan de linkerkant) u onmiddellijk 
waarschuwen. Om de batterijen te testen tikt u uw persoonlijke cijfers in. Als de batterijen bijna 
leeg zijn zal het rode lampje gaan branden. Als er niets gebeurt, betekent dit dat de batterijen 
in orde zijn. 

6 VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN 
De kluis heeft 4 AA batterijen nodig (1,5 V / R06). Open de kluis, open het batterijdeksel “Y” 
(zie afbeelding 1) aan de achterkant van de kluisdeur en vervang de 4 oude batterijen. U moet 
de code opnieuw programmeren volgens stap 2 hierboven. Het is aanbevolen 
alkalinebatterijen te gebruiken. 

7 HANDMATIGE OPENING VAN DE KLUIS 
Voor het gebruiksgemak hebben we een handmatige openingsmogelijkheid voor uw kluis 
voorzien. Als u uw code vergeet of kwijt bent verwijder dan het kleine plaatje “Z” in het midden 
van het voorpaneel (zie afbeelding 2), steek de sleutel in het sleutelgat, draai hem in 
tegenwijzerzin en draai dan de knop in wijzerzin naar rechts. Zo kunt u op elk ogenblik uw 
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kluis handmatig openen. 

8 MONTAGE VAN DE KLUIS 
Om de kans op diefstal van de kluis te verminderen kan ze worden vastgemaakt aan een 
muur of in een kast. Voor uw gebruiksgemak zijn er reeds 4 gaten (diameter 8 mm) voorzien 
aan de achterzijde zodat u de kluis kunt bevestigen met de bijgeleverde expansiebouten. 
OPGELET:  
De kluis moet horizontaal gemonteerd worden. 


