
 

1 

 

Cawi Elcom 7205 
Elektronisch cijfercombinatieslot 

Algemeen 

Iedere druk op een toets wordt bevestigd door een oplichting van het groene LED signaal. Bij 

het juist invoeren van een code volgt een dubbelsignaal. Bij een foute code volgt een 

drievoudig signaal. Bij een pauze van langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande 

ingegeven getallen gewist en moet er opnieuw begonnen worden met invoeren. 

Fabriekscode is 123456. 

Openen 

Toets uw 6 cijferige code in. Na het invoeren van een juiste code brandt de groene LED en is 

het slot 6 seconden ontgrendeld. Draai de handgreep naar boven (het rode markeringsteken 

is zichtbaar). De kluis is nu open. Bij een onjuiste code licht de rode LED 3 seconden op. 

 

Sluiten 

Om het slot te sluiten, draai de handgreep naar beneden (over het markeringsteken). 

Belangrijk: Controleer de nieuwe code meerdere malen met geopende deur. 

Manipulatieblokkering 

Na vier opeenvolgende foute codes wordt het slot 10 seconden uitgeschakeld. Word na deze 

periode nogmaals een foute code ingetoetst, dan wordt de manipulatieblokkering verlengd 

met 10 seconden extra. 

Correctie tijdens invoer 

Tijdens het invoeren van de code kunt u de C toets indrukken, hiermee wist u de volledig 

ingevoerde code. Ook een programmeermodus wordt afgebroken. U dient nu de procedure 

opnieuw uit te voeren. 

Belangrijk: Correctie toets werkt niet op de manipulatieblokkering of batterij leeg signaal. 

Tip: Bewaar codes zorgvuldig. Gebruik tevens geen persoonlijke gegevens zoals postcode, 

geboortedatum etc. 

Wijzigen van de code (altijd met de deur geopend, maar de hendel in gesloten positie) 

Toets 0 gevolgd door de huidige code. Toets * en daarna uw nieuwe code gevolgd door * en 

ter bevestiging nogmaals uw nieuwe code, sluit af met *. De groene LED licht tweemaal op 

wanneer de code correct is geprogrammeerd. 
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Stroomvoorziening 

Wanneer de batterijen te zwak worden, lichten na het invoeren van de code, de groene en 

rode LED afwisselend 10 maal achter elkaar op. Dit dient ter herinnering, zodat u in de 

daaropvolgende dagen twee nieuwe batterijen plaatst. 

De deksel van de batterijhouder bevindt zich aan de rechterzijde van het 

toetsenboardarmatuur. Draai de kruiskopschroef los en schuif de deksel naar rechts. 

Verwijder de oude batterijen en vervang deze door twee nieuwe batterijen van 1,5 Volt van 

het type PENLITE (Alkaline). In de batterijhouder staat aangegeven hoe de batterijen dienen 

te worden geplaats. 

De geprogrammeerde code blijft na het vervangen van de batterijen behouden. 

Belangrijk: Gebruik uitsluitend Alkaline batterijen. 

 


