Gebruikershandleiding Phoenix KS003xE sleutelkluis

versie 1.0
Opmerking
 De Phoenix KS003xE sleutelkluis heeft 2 codes. Een gebruikerscode en een mastercode.
 De standaard ingestelde gebruikerscode is ingesteld op ‘159’
 De standaard ingestelde mastercode is ‘011223’
 Beide moeten worden gewijzigd voor ingebruikname
 Wijzig de codes ALTIJD met open kluisdeur. Op deze manier kunt u de nieuw ingestelde code
testen en controleren.
Openen en sluiten van de kluis
1. Toets de mastercode in en druk op ‘#’
2. Zodra de groene LED brandt, draai de hendel met de wijzers van de klok mee en open de
kluisdeur
3. Om de sluiten, sluit de deur en draai de hendel tegen de wijzers van de kluis in.
Opmerking:
 Indien 3x een foutieve code wordt ingevoerd, wordt het toetsenbord voor 20 seconden
geblokkeerd. Als vervolgens opnieuw 3x een foutieve code wordt ingevoerd dan wordt het
toetsenbord voor 5 minuten geblokkeerd en klinkt er gedurende 5 minuten een alarmsignaal.
 Als bij het openen de rode LED brand gelijktijdig met de groene LED brandt dan is de batterij zwak
en moet deze zo spoedig als mogelijk worden vervangen.
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Programmeren nieuwe gebruiker- of master code
1. Druk op ‘* *’-toets; het gele LED lampje brandt
2. Toets de huidige gebruikers of mastercode in
3. Druk op ‘#’-toets
4. Toets een nieuwe 3-8 cijferige code in
5. Druk op ‘#’-toets
6. Herhaal de nieuwe code
7. Druk op ‘#’-toets om te bevestigen; het gele LED lampje knippert en de nieuwe code is
geprogrammeerd
 Als er 5x een signaal klinkt dan is de nieuwe code niet correct geprogrammeerd en moet de
procedure worden herhaald.

Openen van de kluis met de noodsleutel
Als u uw code bent vergeten of indien de batterijen leeg zijn dan kan de kluis worden geopend met de
bijgeleverde noodsleutel.
1. Verwijder het grijze kunststof afdekkapje van het noodslot
2. Plaats de sleutel en draai deze tegen de wijzers van de klok in
3. Draai de hendel en open de kluis
Opmerking
 Bewaar de noodsleutels nooit in de kluis!

Resetten naar fabrieksinstellingen
1. Om het slot terug naar fabrieksinstelling te resetten dient u de afdekplaat aan de achterzijde van
de kluisdeur te verwijderen. Draai hiervoor de schroeven los.
2. Druk op zwarte knop van op de print-plaat; de groene, gele en rode LED lampjes knipperen 2x
achter elkaar.
3. De kluis is nu gereset naar fabrieksinstellingen met gebruikerscode ‘159’ en mastercode ‘011223’.

Vervangen van de batterijen
 Als tijdens het intoetsen het rode LED lampje brandt dan zijn de batterijen zwak en moeten deze
zo spoedig als mogelijk worden vervangen.
 Na het vervangen van de batterijen moet de gebruikerscode worden gereset. Volg de stappen in
“Programmeren nieuwe gebruikers of master code”
 Het slot wordt gevoed door 4x AA baterijen. Gebruik alleen A-merk batterijen voor een correcte
werking.
 Voer oude batterijen milieuvriendelijk af.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verwijder het grijze kunststof afdekkapje van het noodslot
Plaats de noodsleutel en draai deze tegen de wijzers van de klok in
Draai de hendel en open de kluis
De batterijhouder bevindt zich aan achterzijde van de kluisdeur.
Vervang de batterijen
Sluit de kluisdeur en draai de hendel terug
Draai de noodsleutel met de wijzers van de klok mee en verwijder de sleutel
Plaats het grijze kunststof afdekkapje terug
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