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 INSTRUCTIES GUN SAFE SERIE "SCE"  
 

ALLE KLUIZEN WORDEN GELEVERD MET DE STANDAARD GEBRUIKERS CODE "1111" 
 

WAARSCHUWING: Gebruik alleen 9-volt ALKALINE BATTERIJEN, (Duracell aanbevolen) in deze kluis. 
 

N.B. Voor alle activiteiten wordt het keyboard geactiveerd door op de “        ” knop te drukken. Deze ‘aan’ status wordt 
aangegeven door een geluidje en het eenmalig oplichten van alle lichtjes. 
 

VERANDER UW PERSOONLIJKE CODE: 
 

1. Met de deur open en de schoten teruggetrokken druk op de “        ” knop (Het groene “ OK  “ licht zal oplichten). 
 

2. Voer uw nieuwe persoonlijke code in (Minimaal 4 - maximaal 10 cijfers). 
   

3. Druk op de “          ” knop (Het groene “ CODE  “ licht zal oplichten). 
 

4. Voer uw nieuwe persoonlijke code nogmaals in. 
 

5. Druk op de “          ” knop om te bevestigen, (4 geluid signalen klinken en de groene “OK + CODE” lichten zullen 
beide oplichten ter bevestiging dat uw nieuwe code is opgeslagen). 
 

DE KLUIS SLUITEN: 
 

1. Sluit de deur.  
 

2. Druk op de  “       ” knop en druk vervolgens op de “       ” knop (De schoten zullen de deur nu automatisch sluiten). 

 
DE KLUIS SLUITEN: 
 

1. Druk op de  “         ” knop (Het groene “ OK  “ licht zal oplichten). 
 

2. Voer uw persoonlijke code in (De schoten zullen de deur nu automatisch openen). 
 

3. Open de deur pas nadat beide groene “OK + CODE” lichten uit zijn. 
 

BATTERIJ VERVANGINGS SIGNAAL: 
 

Een waarschuwing zal worden gegeven wanneer de batterij bijna leeg is. Deze waarschuwing wordt gegeven 
door 3 geluidssignalen en door het oplichten van het rode “BATTERIJ” licht nadat u op de  “          ” knop 
heeft gedrukt.  Op dit moment is het nog steeds mogelijk olm de kluis een aantal malen te gebruiken.  
 

AANSLUITEN VAN NOODSTROOM: 
 

1. Plaats een nieuw 9-volt alkaline batterij tegen de batterij contact punten op het keyboard. 
2. Open de kluis op een normale manier met gebruik van uw persoonlijke code. 
3. Vervang de lege batterij met de nieuwe 9-volt alkaline batterij. 
 

DE KLUIS OPENEN MET DE NOODSLEUTEL* 
 

1. Plaats de noodsleutel in het slot en draai met klok mee, de deur zal worden ontgrendeld.       
 

2. De deur kan nu worden geopend (Laat de noodsleutel in het slot zitten). 
 

3. Druk op de “         ” knop, het groene “OK” licht zal aangaan.  
 

4. Wacht op 2 andere geluidsignalen en tot het groene “OK” licht uitgaat. 
 

5. Draai de sleutel nu tegen de klok in, het groene “OK” licht zal aangaan. 
 

6. Verwijder de noodsleutel. 
 

7. Druk op de  “          ” knop. De deur zal worden ontgrendeld en de kluis zal automatisch terug worden ingesteld 
naar de fabrieksinstellingen met code “1111”.  
 

* In het geval dat de stappen niet correct worden opgevolgd zullen alle lichten op de kluis aangaan. Wacht tot alle 
lichten uitgaan en herstart de instructies vanaf stap 3.  
 

Signalen: 
 

Na drie pogingen tot het open van de kluis met een incorrecte code zal het keyboard voor een minuut worden 
uitgeschakeld. Deze lock-out periode zal worden kenbaar gemaakt door het knipperen van het rode “ERROR” 
lampje. 
 
 

BELANGRIJK: 
 

 BEWAAR DEZE INSTRUCTIES EN DE NOODSLEUTEL BUITEN DE KLUIS OP EEN VEILIGE PLEK.  

WAARSCHUWING! 
 

GEBRUIK DE NOODSLEUTEL 
NOOIT ALS DE KLUIS OPEN IS 

EN DE SCHOTEN 
INGETROKKEN ZIJN 


