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ALGEMEEN 

Het slot werkt met een 6-cijfercode of een woord van 6 karakters. Er kan een 

tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer van een code wordt 

bevestigd door een signaal, bestaand uit een piep en het oplichten van het 

lampje. Na een geldige code volgt een dubbelsignaal, als de code ongeldig is 

volgt een lang signaal. Bij een pauze van meer dan 10 seconden verdwijnt de tot 

dan toe ingetoetste code en moet men opnieuw de gehele code invoeren. 

 

Om te openen: 

Code invoeren, 1-2-3-4-5-6 (code fabriek). Kluisdeur (binnen 3 seconden) ontgrendelen en openen. 

 

Of bij openingsvertraging: (alleen bij V21) 

Na invoering van een geldige code start de opening vertragingstijd, herkenbaar aan het blinken van het lampje elke 2 

sec. Na afloop begint de openingsperiode, herkenbaar aan een pieptoon elke 2 sec. en het blinken van het lampje elke 

sec. Binnen deze periode moet weer een geldige code worden ingetoetst en kluisdeur (binnen 3 sec.) ontgrendelen en 

openen. Loopt de openingsperiode af zonder dat het slot wordt geopend, dan is het slot weer met de opening 

vertragingstijd beveiligd. 

 

Sluiten: 

Deur sluiten en handgreep volledig in dichtpositie draaien. Het slot is gesloten. Ter controle blokkering testen. 

 

Manipulatieblokkering: 

Na viermaal een foute code, is het toetsenbord 5 minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien 

seconden een signaal gegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, 

dan begint de wachttijd opnieuw. 

 

Code wijzigen: bij geopende deur! 

“0” Ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende wijziging aan: 

- oude code invoeren 

- nieuwe code invoeren (dubbeltoon) en nogmaals invoeren (dubbeltoon). 

Bij een invoerfout (lange toon) blijft de oude code actief. 

 

Opmerking: test de nieuwe code voor het sluiten van de deur. Indien de nieuwe code niet werkt, probeer het dan met de 

oude code en herhaal de procedure “Code wijzigen”. 

 

 
 

 

TWEEDE OPENINGSCODE 

 

Om te activeren: 

“1” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan; 

- managercode invoeren (dubbeltoon) 

- tweede code tweemaal invoeren 
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De tweede code kan op dezelfde manier als de managercode veranderd worden. Met de managercode kan de tweede 

code verwijderd worden maar niet omgekeerd). 

 

Om te verwijderen: 

“3” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan; 

- managercode invoeren (dubbeltoon) 

De tweede code is verwijderd.  

 

 
 

Openingsvertraging (max. 99 min) en openingsvenster (max. 19 min) 

 

“9” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan; 

- managercode invoeren (dubbeltoon) 

- openingsvertraging- en openingsvenstertijd invoeren, bijv. 2612 voor 26 min. 

openingsvertragingstijd en 12 voor openingsvenstertijd (dubbeltoon) 

- 2612 nogmaals invoeren (dubbeltoon) 

 

Opmerking: openingsvertragingstijd kan alleen in het openingsvenster worden veranderd. 

 

 
 

Wat indien… 

…er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en het slot opent niet? 

Er wordt een verkeerde code ingetoetst. 

 

… LED blinkt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon? 

Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer 

opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd. 

 

… er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets? 

Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg uw servicedienst. 

 

… het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer? 

Vervang onmiddellijk de batterij (alleen 9V Duracell batterij gebruiken). 


