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Elektronisch slot – Hotelsafes International, Milan, Berlijn 
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RESET INSTELLINGEN VAN DE PROGRAMMA’S 

1. Positie deur: geopend 

• Druk op ‘’##’’, display geeft aan ‘’PROG’’ 

• Toets functie code ‘’751019’’ in, nu kunt u de eerste code van 6 cijfers lezen 

• De eerste geprogrammeerde groep cijfers is ‘’141301’’ 

 

A – Toon of verberg de geprogrammeerde code 

Toets 0 om de code te VERBERGEN 

Toets 1 om de code te TONEN 

B – Stel het aantal cijfers van de geprogrammeerde code in 

Toets 3 voor uitsluitend een 3 cijferige code 

Toets 4 voor uitsluitend een 4 cijferige code 

Toets 5 voor uitsluitend een 5 cijferige code 

Toets 6 voor uitsluitend een 6 cijferige code 

Toets 7 voor een 3 tot 6 cijferige code 

C – Instelling van de blokkadetijd 

Het systeem wordt geblokkeerd na 4 maal een foute code. 

Toets 0 om de blokkadetijd uit te schakelen 

Toets 1 om de blokkadetijd in stellen op 15 minuten 

Toets 1 om de blokkadetijd in te stellen op 30 minuten 

D – Instellen van de Mastercode 

Als de klant de code is vergeten, kan deze geopend worden met de mastercode. 

Toets 0 voor openen zonder mastercode, maar met energie via de USB-aansluiting 

Toets 1 voor openen met mastercode of met energie via de USB-aansluiting (beide opties) 

Toets 2 om beide opties uit te zetten 

Toets 3 om openen met mastercode, maar zonder energie via de USB-aansluiting 

E – Logboek instellingen 
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Toets 0 openingen worden opgeslagen 

Toets 1 zowel openingen als sluitingen worden opgeslagen 

F – Instelling keuze ‘’Thuiskluis’’ of ‘’Hotelkluis’’ 

Toets 0 om de kluis in THUIS-FUNCTIE te gebruiken: 

Kies uw persoonlijke code en druk op ‘’ENTER’’ om te sluiten; toets opnieuw uw persoonlijke 

code om de kluis voor de eerste keer te openen. Voor de volgende bewerkingen om de deur 

te sluiten, drukt u gewoon op ‘’ENTER’’. 

Om uw persoonlijke code te wijzigen, toetst u met de deur open ‘’##68ENTER’’. Op het 

display verschijnt ‘’NEW’’, toets vervolgens uw nieuwe code en druk op ‘’ENTER’’. 

Toets 1 om de kluis in HOTEL-functie te gebruiken: 

Kies uw persoonlijke code en druk op “ENTER” om te sluiten; toets opnieuw uw persoonlijke 

code om de kluis weer te openen.  

Om uw persoonlijke code te wijzigen, toetst u met de deur open “ENTER”, de kluis sluit nu 

met de nieuwe code. Vervolgens kunt u de kluis gewoon weer openen met deze code.  

1. Toets “ENTER” om de volgende groep getallen te zien, dit is de datum. Voorbeeld: 

 

2. Toets “ENTER” om de derde groep getallen te zien, dit is de tijd. Voorbeeld: 

 

3. Toets nogmaals op “ENTER” om af te sluiten 
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2. Mastercodes instellen 

LET OP! Het is raadzaam de MASTERCODES te wijzigen.  

U dient de nieuwe MASTERCODES goed te onthouden als u deze gaat wijzigen.  

De standaard fabrieksinstelling van de 6 mastercodes zijn:  

123456 - 246812 - 357912 - 468312 - 579412 - 684712  

3. Deur positie: GEOPEND  

1. Toets “##”, het display geeft aan “PROG”. Toetst u één van dan de fabrieksmaster 

codes (bijv.“123456”) in. Het display geeft dan “NEW” aan.  

2. Zodra “NEW” weer verdwijnt, toetst u binnen 15 seconden een nieuwe 6 cijferige 

code in; vervolgens geeft het display “AGAIN” aan.  

3. Toets de nieuwe mastercode binnen 15 minuten nogmaals in. Het display zal dan 

‘DONE’ weergeven. Dit betekent dat u één van de 6 de ‘fabrieksmastercode’ 

succesvol heeft overschreven.  

4. Openen en sluiten van de deur 

Let op! Bent u de persoonlijke code vergeten, gebruik dan de mastercode om te openen.  

1. In THUIS-functie:  

Sluit de deur voor de eerste keer, toets de persoonlijke code en druk op “ENTER”, in het 

display staat “CLOSED”. De deur sluit. Uw code staat voor enkele seconden in het scherm.  

Om de deur te openen, toets uw code en druk op “ENTER”, in het display komt “OPENED”  

Om in het vervolg de deur in THUIS-functie te sluiten hoeft u enkel de deur dicht te doen en 

nog op “ENTER” te drukken en de deur zal sluiten.  

2. In HOTEL-functie:  

Sluit de deur en toets de persoonlijke code en druk op “ENTER”, in het display staat 

“CLOSED”. De deur sluit. Uw code staat voor enkele seconden in het scherm.  

Om de deur te openen, toets uw code en druk op “ENTER”, in het display komt “OPENED”. 

5. Code verbergen op display (sneltoets)  

1. Om de code tijdens het invoeren te verbergen kunt u een sneltoets gebruiken. 

- Gebruik de Sneltoets “0” en druk op “ENTER”. De code wordt éénmalig NIET 

weergegeven.  

- Gebruik de Sneltoets “9” en druk op “ENTER”. De code wordt éénmalig WEL 

weergegeven.  

Let op! Deze sneltoets functie is een tijdelijke functie en dient elke keer als u dat wenst 

vooraf ingegeven te worden.  

2. Om altijd de persoonlijke code te verbergen  

- Druk op “##”, display geeft aan “PROG”. 

- Toets functie code “751019”in, nu kunt u de eerste code van 6 cijfers lezen.  

- De eerste geprogrammeerde groep cijfers is “141301”  
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- Verander het eerste cijfer dan in een “0” -> in dit geval “041301” en druk 

vervolgens 3x op “ENTER” om het menu weer te verlaten.  

Let op! Om de code weer te zien, herhaalt u bovenstaande stappen en zet weer een 1 

vooraan.  

6. Blokkadetijd instellingen  

Het systeem wordt automatisch geblokkeerd na 4 maal een foute code. Eenmaal geblokkeerd 

en u toetst een willekeurige toets in verschijnt er in het display “H-15”. U dient dus 15 

minuten te wachten voordat u uw juiste code weer mag in toetsen.  

7. To reset the locking code 

- Druk op “##”, display geeft aan “PROG”.  

- Toets functie code “751019”in, nu kunt u de eerste code van 6 cijfers lezen  

- De eerste geprogrammeerde groep cijfers is “141301”  

- Hier kunt u de blokkadetijd wijzigen in 0, 15 of 30 minuten  

- Voer bij het derde cijfer het volgende nummer in  

Toets een “0” voor 00 minuten  

Toets een “1” voor 15 minuten  

Toets een “2” voor 30 minuten blokkade tijd  

8. Energie besparing instellingen  

Met deze functie kunt u het verbruik en dus de levensduur van de batterij instellen. 

9. Nood opening 

Let op! Op het toetsenbord vindt u een USB aansluiting, hiermee kan een CEU-unit 

aangesloten worden. Ook kunt u hier een noodvoeding op aansluiten.  

In geval van een vergeten code, kunt u als beheerder met één van de 6 mastercodes de kluis 

weer openen.  

In geval van een kwijt geraakte code of lege batterijen, kunt u natuurlijk altijd de noodsleutel 

gebruiken om de kluis te openen. Het is ook mogelijk om deze te openen met de optionele 

CEU-unit.  

10. Status van de batterij controleren  

1. Berichten op het display in normale functie;  

- AGAIN: code nogmaals invoeren  

- BA-HI: batterij geeft voldoende spanning  

- BA-LO: de batterij is leeg, vervang ze voor nieuwe Duracell alkaline batterijen  

- CLOSE: de schoten gaan sluiten  

- CLOSED: de schoten zijn volledig gesloten 

- OPEN: de schoten worden geopend  

- OPENED: de schoten zijn volledig ingetrokken, de deur is nu open  

- DONE: het voorgaande is correct uitgevoerd  

- NEW: voer de nieuwe code nogmaals in 

 

2. Berichten op het display bij storing of foutieve ingaven;  
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Als onderstaande berichten op het display verschijnen betekent het dat er iets is 

misgegaan en de vervolg actie nodig is.  

- HOLD15: dit bericht komt wanneer er 4x een foute code is ingevoerd. De 

manipulatieblokkering is nu gestart, u dient 15 minuten te wachten, waarna u de 

juiste code in kunt voeren om de kluis te openen.  

- ERROR: foute code, toets de juiste code in.  

- ERROR1: kluis openen is niet mogelijk, omdat iets de schoten blokkeert. Probeer 

wat druk uit te oefenen op de deur om vervolgens de schoten te laten intrekken 

- ERROR2: de schoten kunnen niet sluiten. ets blokkeert de schoten of de deur zit 

niet goed dicht, druk op de deur en probeer opnieuw. 

11. Huur functie 

Let op! Tijdens de huur periode is het mogelijk om de juiste RENT CODE (HUUR CODE) in te 

voeren om de modus RENT (HUUR) te activeren:  

1. Om de RENT (HUUR) te activeren, heeft u een speciale rent code nodig voor de 

professionele software. Dit is een 6-cijferige code bijv. “xxxxxx” Welke, als deze 

eenmaal is ingevoerd, geactiveerd wordt.  

2. U kunt ook de optioneel verkrijgbare CEU-unit gebruiken om de functie te activeren. 

Wanneer de RENT (HUUR) functie niet actief is, is het alsnog mogelijk om te werken 

met een PERSOONLIJKE-code zonder RENT-code.  

3. PERSOONLIJKE-code activeren  

a. Toets “##”, display geeft aan “PROG”. Vervolgens toetst u “751019” + ENTER in. 

U ziet nu de volgende groep cijfers 

 

Voer de datum in en druk op ENTER. U ziet nu de derde groep cijfers. 
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Voer de tijd in “A” Uren / “B” minuten/ “C” seconden; voorbeelden hierboven is 

dus 6 februari 2004 - 14:25:36 uur. Toets “ENTER” om het menu te verlaten. 

 

b. Optioneel; sluit de CEU-unit op het toetsenbord aan en voer in 

“##662662ENTER”. Het display geeft aan “AGAIN”. Voer nogmaals in 

“##662662ENTER”.  

Het display geeft nu aan “DONE”.  

De RENT (HUUR) functie is nu geactiveerd. 

 

c. Tijdens de HUUR periode is het nu nodig om de code van de hotelmanager te 

verkrijgen om de kluis te kunnen openen.  

 

Bijvoorbeeld: stel het is 04/11/2003. Als de gast in kamer 0405 de kluis voor drie 

dagen wilt gebruiken, moet hij de door de manager gegeven code gebruiken: 

“##147761ENTER ”. Display geeft dan aan “AGAIN”. De klant moet de code dan 

nogmaals ingeven.  

Als het display “DONE” aangeeft, betekent het dat de HUUR functie uit is.  

12. Operation/voorbeeld  

Basic info: room nr 0405  

Period of stay: 3 days  

Current date: 4/11/2003  

End of the stay : hour 12 of the day 07/11/2003  

13. Procedure /voorbeeld  

- Toets “##46ENTER” op het toetsenbord om het kamernummer te zien.  

- Voer de juiste tijd en datum in (als het is 11:50 uur op dag 07/11/2003 is het 

nodig om de operation te sluiten in de volgende 10 dagen).  

- Vraag dan OPNIEUW de code aan (beschikbaar bij de professionele software) 

- Daarvoor kunt u de kluis openen met de RENT (HUUR) CODE “#147761ENTER”. 

(Na de 12 uur van de operation, komt op het display “HOLD” te staan) 


