
"BASIC" GEBRUIKERSINSTRUCTIES   
NEDERLANDS        

Het slot werkt met een 6-cijferige code of een 6-letterige code. Een tweede code 
(gebruikerscode)  kan worden toegevoegd. Elke toetsingave wordt bevestigd met een audio- 
en lichtsignaal. 
Na invoer van een geldige code klinkt een dubbel signaal. Een ongeldige invoer wordt 
gevolgd door een lang signaal. Na 10 seconden zonder invoer, wordt een gestarte code-
invoer opgeheven. 

Code invoeren (factory code = 1-2-3-4-5-6), deur ontgrendelen en openen. Wanneer er niet 
binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten. Bij foutieve code-invoer bij 
de eerste poging; wacht dan 20 seconden voordat u de code weer invoert. Drie lange piepjes betekent 
dat het slot vergrendeld is. Laat het handvat los en voer opnieuw de code in. 
Sluiten: 
De handgreep in SLUIT-positie draaien. Het slot is gesloten. Test of het slot is vergrendeld door te 
proberen de handgreep in de OPEN-positie te draaien. 
Manipulatieblokkering: 
Bij Invoer van vier opeenvolgende foutieve codes wordt het toetsenbord geblokkeerd voor vijf minuten. 
Gedurende deze periode knippert het licht elke 10 seconden en bij het intoetsen hoort u een lang signaal. 
Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint opnieuw 
een wachttijd van vijf minuten 
Veiligheidsadvies: 
Alle codes dienen veilig opgeslagen te worden. Gebruik geen persoonlijke data (verjaardagen, 
telefoonnummers etc.) als code. Verander de factory code alvorens u de kluis gaat gebruiken!! 

Toets  [1] en houdt ingedrukt  totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de 
volgende handelingen:  

• Toets de Managercode in (dubbel signaal) 
• Toets de gebruikerscode twee maal in (dubbel signaal na beide) 

 
(De gebruikerscode kan, net als de Managercode, veranderd worden. Met de Managercode kan de 
gebruikerscode verwijderd worden. De Managerdcode kan niet verwijderd worden!) 
 

 
“9” ingedrukt houden, tot herhaald 
dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende 
procedure aan; 

- managercode invoeren 
(dubbeltoon) 

- openingsvertraging- en 
openingsvenstertijd invoeren, bijv. 
2612 voor 26min. 
openingsvertragingstijd en 12 voor 
openingsvenstertijd (dubbeltoon) 

- 2612 nogmaals invoeren 
(dubbeltoon) 

 
Opmerking : openingsvertragingstijd  kan 
alleen in het openingsvenster worden 
veranderd.  
 

 

ALGEMEEN 

Alpha 
Series:  
AL20  

 
AL30  

 
EuroClass :  

EK50 

 
EuroLine:   

EC10 
 

 
 

EuroLine  
Modular:   

ST40 

 

 

 

Openen: (zie fig. A)  

Activeren gebruikerscode: (zie fig. B)  

Openingsvertraging (max. 99 min) en openingsvenster  (max. 19 min)  

fig. A 

fig. B 

fig. C 

fig. D 

Tweede gebruiker toevoegen 

Tweede gebruiker verwijderen 

Openen 

Code wijzigen 

9999 

3333 4444 5555 6666 2222 1111 

6666 2222 1111 2222 

6666 2222 1111 2222 

Ingedrukt houden tot dubbel 
signaal volgt en lampje blijft 
branden 
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… er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en slot opent 
niet?  
Er wordt een verkeerde code ingetoetst 
… LED blinkt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon?  
Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en 
probeer opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd 
… er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets?  
Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg uw servicedienst 
 … het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer?  
Vervang onmiddellijk de batterij. (alleen 9V Duracell batterij gebruiken) 
 
 

Toets  [0] en houdt ingedrukt  totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de 
volgende handelingen: 

• Toets oude code (dubbel signaal) 
• Toets nieuwe code (dubbel signaal) en herhaal nieuwe code (dubbel signaal) 

In geval van invoerfouten (lang signaal) blijft de oude code gehandhaafd. 
 

Toets  [3] en houdt ingedrukt totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de 
volgende handeling:  

• Toets de Managercode in (dubbel signaal) 
De gebruikerscode is verwijderd  
 
 

Een serie van signalen duidt aan dat de batterij zwak is en vervangen dient te worden. 
Gebruik alleen 9V Duracell Procell ALKALINE of Energizer  batterijen!!! De deksel van het 
batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord. Bij toetsenbord ST40xx en 
EC10xx bevindt zich de batterijbox aan de binnenkant van de deur. Worden de batterijen niet tijdig 
gewisseld en is de spanning niet toereikend om de blokkering van het slot op te heffen, dan kan een 
nieuwe batterij op de contactpunten van het toetsenbord worden gedrukt, tot de code is ingegeven en het 
toetsenbord of handgreep is gedraaid. 
 

Wat indien… 

Code wijzigen: (kluisdeur open, zie fig. C) 

Verwijderen gebruikerscode: (zie fig. D) 

Stroomvoorziening/Batterij wisselen  
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