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GEBRUIKSAANWIJZING 

Opgelet: Bewaar de sleutels niet in de kluis. 

1 EERSTE OPENING VAN DE KLUIS 
Ga als volgt tewerk om de kluis voor de eerste maal te openen: verwijder het kleine plastic 
dekseltje op het voorpaneel, steek de sleutel in het slot en draai hem tegenwijzerzin terwijl u 
tegelijkertijd de knop in wijzerzin draait en de deur opent. 

2 HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN 
De kluis heeft 4 AA batterijen nodig (1.5 V/R06). Verwijder het batterijdeksel en plaats de 
batterijen in het batterijvak. Let hierbij op de polariteit. Het schermpje zal de toestand van het 
elektronisch slot automatisch controleren. Als alles in orde is verschijnt op het scherm “good”. 

3 OPENEN VAN DE KLUIS NADAT DE BATTERIJEN ZIJN 
GEPLAATST 

Ga als volgt te werk om de kluisdeur te openen: druk op de knop “START”, het scherm op het 
paneel geeft “--------” aan. Geef dan onmiddellijk een van de twee reeds 
voorgeprogrammeerde fabriekscodes in: 0,0,0,0 (gebruikerscode) of 8,8,8,8 (hoofdcode) en 
bevestig met “START”. U hoort een muzikaal geluidssignaal en op het scherm verschijnt 
“OPEN”. Open de kluis met de knop binnen de 4 seconden. 

4 HET PROGRAMMEREN VAN DE CODE 
NOTA: De kluis kan geprogrammeerd worden met twee codes. Voor uw eigen veiligheid 
moet u twee nieuwe codes programmeren om de reeds voorgeprogrammeerde 
fabriekscodes te vervangen. 

4.1 Programmeren van de gebruikerscode 

A. Druk, met de kluisdeur open, op de rode knop (aan de binnenkant van de deur in de buurt 
van het scharnier) en het scherm toont “SET CodE”. 
B. Tik nu de 3 tot 8 cijfers in die u wil gebruiken als nieuwe gebruikerscode en bevestig door 
op de “START”-knop te duwen. U hoort een muzikaal geluidssignaal waarna op het scherm 
“IN” verschijnt en uw ingetikte codes. Dit betekent dat de nieuwe gebruikerscode is bevestigd. 

4.2 Programmeren van de hoofdcode 

A. Druk op de rode knop gevolgd door “START”. Het display toont “oLd CodE”. 
B. Toets nu de originele hoofdcode in (voorgeprogrammeerde fabriekscode: 8,8,8,8) en druk 
op de “START”-knop. Op het scherm verschijnt “SET”. Tik nu de 3 tot 8 cijfers in die u wil 
gebruiken als nieuwe hoofdcode en bevestig door op de “START”-knop te drukken. Het 
scherm toont “rE-InPUT”. 
C. Tik nu dezelfde cijfers terug in en bevestig door op de “START”-knop te drukken. Na een 
muzikaal geluidssignaal verschijnt er op het scherm “IN” en uw ingetikte nummers. Dit 
betekent dat de nieuwe hoofdcode is bevestigd. 
 
Als u of een inbreker de verkeerde groep van cijfers invoert hoort u een biep, op het scherm 
verschijnt “Error” en de kluis gaat niet open. Indien er 4 keer na elkaar een foute combinatie 
wordt ingevoerd zal er op het scherm “Error” verschijnen en zal de zoemer ongeveer 3 
minuten lang weerklinken. De juiste code kan niet worden ingetoetst vooraleer deze 3 minuten 
voorbij zijn. De handmatige openingssleutel kan echter wel tijdens deze 3 minuten gebruikt 
worden om de deur te openen. Als de deur open is kan de zoemer afgezet worden door op de 
rode knop te drukken. 
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Als u niet wil dat op het scherm de cijfers verschijnen tijdens het openen van de kluis druk dan 
twee keer op “START” vóór het intoetsen en volg voor de rest de gewone stappen. 

5 BATTERIJWAARSCHUWING 
Druk op “START” om de batterijen te testen. Als de batterijen bijna leeg zijn verschijnt er op 
het scherm “Lo-BAE” en moet u de batterijen vervangen. 

6 BATTERIJEN VERVANGEN 
De kluis heeft 4 AA batterijen nodig (1.5 V/R06).  
Open de kluis, verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de deur en vervang de oude 
batterijen. 
Het gebruik van alkalinebatterijen wordt aangeraden. 

7 HANDMATIGE OPENING VAN DE KLUIS 
Deze kluis heeft een handmatig openingssysteem dat bediend wordt met de bijgeleverde 
sleutels. 
A. Verwijder het kleine plastic deksel op het voorpaneel om de sleutel te kunnen gebruiken. 
B. Draai de sleutel in tegenwijzerzin, draai dan de knop in wijzerzin en open de deur. 

8 MONTAGE VAN DE KLUIS 
Om de kans op diefstal van de kluis te verminderen kan ze worden vastgemaakt aan de vloer, 
aan een muur of ingebouwd worden in een kast.  
Voor uw het gebruiksgemak bevinden er zich voorgeboorde gaten (diameter 8 mm) in de kluis 
waardoor u de kluis kunt bevestigen met de meegeleverde expansiebouten. 


