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Batterij vervangen S&G D-Drive slot 

Vervang de batterij ALTIJD met de deur van de kluis geopend en de handgreep in de 

gesloten positie!  

Het slot zal NOOIT codes vergeten doordat er geen spanning op staat. Het slot is dusdanig 

ontworpen dat programmeringen blijven gegarandeerd.  

Stap 1— Trek het gele of blauwe palletje 

aan de bovenzijde voorzichtig naar voren. 

Het mag niet loskomen. Terwijl het 

palletje naar voren wordt gehouden, draai 

de buitenste ring van het toetsenbord 

tegen de klok in tot hij niet verder kan. 

Trek vervolgens de ring ver genoeg naar 

voren zodat het batterij vak zichtbaar 

wordt.  

 

 

 

Stap 2— Trek voorzichtig aan de 

batterijkabels om vervolgens de 

batterij volledig naar buiten te trekken. 

Er is voldoende lengte om de batterij 

helemaal uit het compartiment te 

halen en daar buiten te vervangen. 

Verwijder de oude batterij van de 

connector.  

 

 

Stap 3— S&G adviseert Duracell® alkaline 

batterijen. Afgezien van het merk dat u 

gebruikt, de batterij moet alkaline zijn. Houd 

de batterij en de connector tegen elkaar en 

klik de batterij in de connector. Laat de 

batterij voorzichtig in het vak zakken. 

Controleer of de batterij helemaal tot de 

bodem van het vak komt. 
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Stap 4— Plaats voorzichtig 

achtergebleven kabel in het batterij 

vak. Controleer ook of het niet mogelijk 

is dat de kabel klem komt te zitten 

tussen de ring van het toetsenbord en 

montageplaat van het toetsenbord 

wanneer de ring weer wordt 

teruggedraaid.  

 

 

 

 

Stap 5— Controleer of de 2 palletjes (met rood 

gemarkeerd in de afbeelding) recht omhoog wijzen (12 

uur). Het kan gebeuren dat ze naar 1 of 2 uur wijzen dan 

dient u deze naar links te schuiven. Wanneer de kabels 

weer veilig in het vak zitten, duw dan de toetsenbord ring 

terug en draai met de klok mee tot het gele/blauwe 

palletje terug klikt.  


