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1. STANDAARD FUNCTIES 

 

1.1 Openen met de MasterCode 

De standaard fabrieks-mastercode is: 1 2 3 4 5 6  

1. Plaats de sleutel in het sleutelgat 

2. Druk op  

3. Toets de code in: 1 2 3 4 5 6  

4. Druk op  

5. Draai de sleutel naar rechts, terwijl de kluis een piepsignaal geeft, open vervolgens de 

deur door aan de handgreep te draaien.  

Juiste Code: Groene LED lamp en korte piepjes   

Foute Code: Rode LED lamp en een lange piep  

1.2 MasterCode wijzigen  

Alleen uit te voeren met de deur in geopende stand.  

1. Open de kluis  

2. Druk op  

3. De rode “code wijzig” knop zit aan de binnenzijde van de deur bij het 

batterijvak.  

Druk 3 keer op deze knap en u hoort 3 piepjes en de groene LED knippert.  

4. Voer uw nieuwe MasterCode in.  

(Altijd 6 cijfers) 

5. Druk op  

Juiste Code: Groene LED lamp knippert 3 keer en 3 korte piepjes   

Foute Code: Rode LED lamp en een lange piep   

Test altijd met de deur in geopende stand of de nieuwe code werkt!  

1.3 Interieur verlichting in- of uitschakelen  

De kluis is voorzien van verlichting in de kluis. Standaard staat deze aan. Als u de 

kluis opent na het drukken op de  zal de verlichting 10 seconden branden.  

Om deze uit of aan te zetten; druk op  en vervolgens 3 seconden het cijfer 1 ingedrukt 

houden tot er een dubbele piep hoorbaar is.  

1.4 Geluidsignaal in- of uitschakelen  

De kluis is voorzien van een speaker. Standaard staat deze aan. Om deze uit of aan te zetten; 

druk op  en vervolgens 3 seconden het cijfer 2 ingedrukt houden tot er een dubbele piep 

hoorbaar is.  

1.5 Manipulatie blokkering  

Bij een opeenvolgende ingaven van 4 onjuiste codes zal het slot voor 5 minuten geblokkeerd 

zijn (elke 10 seconde zal er een rode LED knipperen). Drukt er gedurende deze blokkering 

iemand op een toetst zal er een lang waarschuwingssignaal klinken. Pas na 10 minuten 

zonder enige toets ingaven zal het aantal onjuiste codes naar 0 gereset worden.  
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1.6 Batterijen vervangen  

De gemiddelde levensduur is ongeveer 2 jaar, afhankelijk van de hoeveelheid openingen. Als 

de batterijen leeg raken zal er na het indrukken van de  een rood waarschuwingslampje 

aan gaan en een onderbroken lange piep klinken. Open de kluis volgens de voorgaande 

instructies om de batterijen te vervangen. Het batterij vak zit in de binnenzijde van de deur. 

Schroef het klepje open en vervangen de 4 stuks 1,5V AA batterijen. Gebruik 

hiervoor altijd Duracell alkaline batterijen.  

1.7 Noodopening met Noodsleutel  

In het geval van compleet lege batterijen, of een foutieve werking in het elektronische slot, is 

de kluis ook te openen met de bijgeleverde noodsleutel (herkenbaar aan de andere kleur).  

1. Verwijder het afdekplaatje , steek bijgeleverde noodsleutel in, draai het slot 

open.  

2. Gebruik nu uw eigen sleutel en open de kluis op de gebruikelijke manier.  

1.8 Openen met externe batterij  

In het geval dat de batterijen leeg zijn en ook de Noodsleutel niet voor handen is, is het 

toetsenbord voorzien van een noodvoedingaansluiting. Plaats een 9volt blokbatterij tegen de 

+ en - op het toetsenbord, hiermee voedt u het slot van buitenaf. Houd de batterij er 

tegenaan gedrukt terwijl u met de code de kluis kunt openen op de gebruikelijke 

manier.  

2. GEAVANCEERDE FUNCTIES  

 

2.1 Extra gebruikers toevoegen, maximaal 9 gebruikers  

(Uitsluitend uit te voeren met de MasterCode)  

Alleen uit te voeren met de deur in geopende stand.  

1. Druk op  

2. Vervolgens 3 seconden het cijfer 4 ingedrukt houden tot er een dubbele piep 

hoorbaar is.  

3. Voer uw MasterCode in.  

4. Druk op  

5. Voorbeeld: om gebruiker 1 te activeren toets 0 1.  

(Mocht gebruiker 1 al in gebruik zijn zal de rode LED gaan branden en een lange piep hoorbaar 

zijn)  

6. Druk éénmaal op de rode “code wijzig” knop aan de binnenzijde van de deur bij het 

batterijvak.  

7. Voer de nieuwe code voor gebruiker nu in, bijvoorbeeld 1 1 1 1 1 1 (Altijd 6 cijfers)  

8. Druk op  

Let op! gebruiker 9 heeft altijd een directe opening, ook als er een tijdsvertraging is ingesteld.  

2.2 Openen met Gebruikers code  

1. Plaats de sleutel in het sleutelgat  
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2. Druk op  

3. Toets de gebruikers nummer en code in: bijvoorbeeld 0 1 1 1 1 1 1 1  

4. Druk op  

5. Draai de sleutel naar rechts, terwijl de kluis een piepsignaal geeft, open vervolgens de 

deur door aan de handgreep te draaien.  

Juiste Code: Groene LED lamp en korte piepjes   

Foute Code: Rode LED lamp en een lange piep  

2.3 Extra gebruikers verwijderen  

(Uitsluitend uit te voeren met de MasterCode)  

1. Druk op  

2. Vervolgens 3 seconden het cijfer 5 ingedrukt houden tot er een dubbele piep 

hoorbaar is.  

3. Voer uw MasterCode in.  

4. Druk op  

5. Voorbeeld: om gebruiker 1 te verwijderen toets 0 1.  

(Mocht gebruiker 1 al in verwijderd zijn zal de rode LED gaan branden en een lange 

piep hoorbaar zijn) Ter bevestiging ziet een de groene LED en krijgt u enkele korte 

piepjes, de gebruiker is nu gedeactiveerd.  

2.4 Tijdsvertraging programmeren  

(Uitsluitend uit te voeren met de MasterCode)  

Een 1 tot 99 minuten openings-tijdvertraging met een 1 tot 19 minuten openings-venster is 

te programmeren.  

1. Druk op  

2. Vervolgens 3 seconden het cijfer 9 ingedrukt houden tot er een dubbele piep 

hoorbaar is.  

3. Voer uw MasterCode in.  

4. Druk op  

5. Voer nu de tijdsinstellingen in, begin met de gewenste tijdsvertraging, altijd 2 cijfers 

van 01 t/m 99 en gevolgd met het openingsvenster, altijd 2 cijfers van 01 tot 19. 

(bijvoorbeeld: 1 0 0 5)  

6. Voer om te bevestigen nogmaals deze 4 cijfers in. (bijvoorbeeld: 1 0 0 5) 

In dit voorbeeld zult u na de eerste code ingave 10 minuten moeten wachten voor het openen, 

vervolgens heeft u 5 minuten om uw code nogmaals in te voeren en met de sleutel de kluis te 

openen.  

Juiste invoer: Knipperende groene LED lamp en korte piepjes   

Foute invoer: Rode LED lamp en een lange piep  

De Tijdsvertraging en het Openingsvenster zijn alleen te veranderen als de tijdsvertraging is 

afgelopen en u in het openingsvenster zit. Tevens zijn deze uitsluitend te veranderen met de 

Mastercode. Om de Tijdsvertraging geheel uit te schakelen voert u conform bovenstaande 

uitleg de waardes: 0 0 0 1 in. 
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2.5 Openen met Tijdsvertraging  

Openen:  

1. Plaats de sleutel in het sleutelgat  

2. Druk op  

3. Toets de uw code in (6 cijferige MasterCode) of (gebruikersnummers + 

GebruikersCode = 8 cijfers)  

4. Druk op  

5. De tijdsvertraging gaat van start, het rode lampje knippert elke 2 seconden. 

6. Als de tijdsvertraging is afgelopen zal het openingsvenster actief zijn, nu knippert het 

groene lampje.  

7. Toets binnen dit openingsvenster nogmaals uw code.  

8. Druk op  

9. Draai de sleutel naar rechts, terwijl de kluis een piepsignaal geeft, open vervolgens de 

deur door aan de handgreep te draaien.  

Juiste Code: Groene LED lamp en korte piepjes   

Foute Code: Rode LED lamp en een lange piep  

2.6 Resetten naar Fabrieksinstellingen  

Met deze optie kunt u alle fabrieksinstellingen terug zetten. Conform onderstaande: 

MasterCode: 1 2 3 4 5 6  

Gebruikers: Uitgeschakeld  

Tijdsvertraging: 00 minuten  

Openingsvenster: 00 minuten  

Tijd slot: Uitgeschakeld  

Interieur verlichting: Aan  

Geluidsignaal: Aan  

Bluetooth functie: Uitgeschakeld  

------------------------------------------------------------------------------------------  

2.7 Bluetooth functie en OCLUC app  

Uw kluis is geschikt voor het openen met een app middels een bluetooth verbinding.  

2.8 Bluetooth functie aan of uitschakelen  

Als deze functie is ingeschakeld verbruikt uw kluis meer van de batterijen en zullen deze 

vaker vervangen moeten worden.  

1. Druk op  

2. Vervolgens 3 seconden het cijfer 3 ingedrukt houden tot er een dubbele piep 

hoorbaar is.  

Als deze bluetooth functie is aangezet detecteert de kluis een mobiel device binnen 3 meter 

afstand, de Blauwe led zal om de 2 seconden knipperen.  

2.9 OCLUC App  

De App is beschikbaar voor IOS en Android. Beschikbaar met een Bluetooth 4.0 technologie. 

1. Download en installeer de Ocluc App  
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2. Activeer het bluetooth signaal op de kluis.  

3. Open de app en druk op het Bluetooth teken.  

2.10 Openen via Bluetooth  

1. Plaats de sleutel in het sleutelgat  

2. Druk op  

3. Toets op de app de code in: 1 2 3 4 5 6  

4. Druk op  

5. Draai de sleutel naar rechts, terwijl de kluis een piepsignaal geeft, open vervolgens de 

deur.  

Juiste Code: Groene LED lamp en korte piepjes   

Foute Code: Rode LED lamp en een lange piep  

Via de App zijn de zaken als het lampje, het geluid en de tijdsvertraging allemaal in te stellen. 

Ook kunt u via het menu Audit de historie inkijken. 


