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Sargent and Greenleaf - FAS 

6880/6890 omstelbare sleutelsloten 

 
 
BELANGRIJK! 

 Lees deze instructie in z’n geheel aandachtig door voordat u het slot gaat omstellen. 

 Het omstellen moet altijd met een geopende deur plaatsvinden. 

 Gebruik nooit kracht of geweld! 

 Bij levering van een nieuwe kluis staat het slot vaak in de neutrale stand, begin dan direct met de deur geopend 

maar handgreep in gesloten positie bij stap 4! 

 

Neem de volgende richtlijnen goed door om zeker te zijn van optimale veiligheid! 

 De sleutel dient na gebruik altijd uitgenomen te worden om ongewenst gebruik tegen te gaan. 

 Bewaar de sleutel op een veilige plaats, nooit in directe omgeving van het slot. 

 Als een sleutel zoek is, dient het slot direct omgesteld te worden op een nieuwe set sleutels. 

 

 

OMSTEL PROCEDURE: 

Stap 1- Open de kluisdeur en draai het slot en handgreep in de gesloten positie, (met de deur geopend). Draai de 

sleutel tegen de klok in tot deze stopt, zoals bij de normale gang van zaken bij het sluiten van een slot. 

 

Stap 2- Druk met een pen of kleine schroevendraaier de knop aan de achterzijde van het slot in en houdt deze 

ingedrukt. Afhankelijk van het type kluis kan er een afdekdop aan de binnenkant van de kluisdeur zitten of een 

speciaal compartiment dat geopend kan worden. 

 

 

 
 

 

Stap 3- Draai de sleutel met de klok mee tot deze stopt. Laat de knop los en haal de sleutel eruit. 

 

Stap 4- Plaats de nieuwe sleutel in het slot en draai deze tegen de klok in tot de gesloten positie. Het slot is nu 

versteld, de nieuwe sleutel kan gebruikt worden en de oude is buiten werking. 

 

Stap 5- Contoleer de werking van de nieuwe sleutel in uw slot minimaal drie keer voordat u de kluisdeur sluit! 
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