HANDLEIDING
PAS OP: Plaats de sleutels niet in de kluis.
1. KLUIS VOOR DE EERSTE MAAL OPENEN
Om de deur de eerste keer te openen draait u de plastic deksel “A” (zie figuur 1) aan
de voorkant van de kluis naar beneden, plaats de sleutel in het sleutelgat en draai het
tegen de klok in, op het zelfde moment draai deurhendel “B” (zie figuur 1) met de klok
mee om de deur te openen.

Figuur 1

2. BATTERIJEN PLAATSEN
De kluis heeft 4 ╳ AA (1.5V) batterijen nodig.
Batterij compartiment “C” (zie figuur 1) bevind zich aan de binnenkant van de deur.
Verwijder de deksel om de batterijen te vervangen. Let op dat de batterijen op de
juiste manier worden geplaatst
Het gebruik van alkaline batterijen wordt aangeraden.
3. CODE PROGRAMMEREN
A. Met de kluisdeur open druk op de rode knop “D” (zie figuur 1) die zich aan de
binnenkant van de deur bevindt. Zodra u de knop loslaat hoort u twee korte
geluidsignalen.
B. Druk nu een combinatie van 3 tot 8 nummers die u wilt gebruiken als u persoonlijke
code, bevestig deze code door op de knoppen “ * ” of “ # ” te drukken binnen 15
seconden, anders zult u de code opnieuw moeten programmeren.
C. Onthoud uw code direct en controleer of u nieuwe code juist is ingesteld door de
kluisdeur met deze code te ontgrendelen.
4. DE KLUIS GEBRUIKEN
Om de deur te openen voer u persoonlijke code in en bevestig door op de knop “ * ” or
“ # ”. te drukken. U zult 2 geluidsignalen horen en het groene licht zal gaan branden.
Draai aan de deurhendel “B” (zie figuur 1) binnen 5 seconden in de richting met de
klok mee om de deur te openen.
Als u of een ander een verkeerde code invoert dan zal de kluis niet openen. Als een
verkeerde code 3 maal achtereenvolgens wordt gebruikt zal de kluis voor 20

seconden worden geblokkeerd voordat u het opnieuw kan proberen. Als vervolgens
wederom een verkeerde code 3 maal achtereenvolgens wordt gebruikt zal de kluis
voor 3 minuten worden geblokkeerd voordat u het opnieuw kunt proberen.
5. BATTERIJ VERVANGING WAARSCHUWING
Als de batterijen op beginnen te raken zal het rode lampje in het midden van de deur
gaan branden (zie figuur 1). De batterijen zijn eenvoudig te testen door uw
persoonlijke code in te voeren en de deur te openen. Als de batterijen bijna leeg zijn
zal het rode licht gaan branden. Als er niets gebeurd dan is alles in orde en hoeft u
niets te doen.
Als de batterijen bijna of geheel leeg zijn zult u deze moeten vervangen. Om de
batterijen te vervangen opent u de deur en verwijderd u het plastic deksel “C” (zie
figuur 1) aan de binnenkant van de deur en vervangt u de 4 oude batterijen. Na het
vervangen van de batterijen zult u de code opnieuw moeten programmeren.
6. HANDMATIG ONTGRENDELEN
Voor uw gemak bezit deze kluis ook een handmatig ontgrendel system. Als u uw code
vergeet kunt u het kleine plastic deksel “A“ (zie figuur 1) aan de voorkant van de kluis
verwijderen. Plaats de sleutel in het sleutelgat en draai het tegen de klok in, op het
zelfde moment draai aan de deurhendel “B” (zie figuur 1) met de klok mee om de
deur te openen. Hiermee kunt u de kluis altijd handmatig openen.
7. KLUIS INSTALEREN
Om de kluis verder tegen diefstal te beschermen kan de kluis bevestigt worden aan
de wand of kast. De kluis heeft gaten van 8 mm diameter voorbereid in de bodem en
achterwand en kan worden bevestigd met de bouten die zijn meegeleverd. U kunt de
kluis veilig bevestigen zoals is aangegeven in figuur 2.

Figuur 2

LET OP:
De kluis dient horizontaal te worden bevestigd.

