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1. ADVIES VOORAF
Lees deze handleiding aandachtig en volledig door voor u het slot
in gebruik neemt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over
de inhoud dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens
op pagina 16 van deze handleiding.
Dujardin is niet aansprakelijk voor storingen en/of schade welke
ontstaat door ondeskundig gebruik, dan wel het met opzet
verkeerd gebruik van de geleverde producten.
Elektronische sloten zijn gevoelig voor vloeistof en andere
vormen van verontreiniging, dus is het belangrijk om elk contact
met vloeistof en/of reinigingsmiddelen te vermijden zowel aan
de buiten- als aan de binnenzijde van de deur.
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2. PRODUCTBESCHRIJVING
Het Swingbolt 39E elektronisch combinatieslot is een eenvoudig te
bedienen slot. Het slot biedt een programmering van meerdere
gebruikers en combinaties, openingsvertraging,
openingsvertragingoverbrugging (geldtransport), overvalalarm en
registratie van een logboek. De keuze van het slotprogramma
moet door de fabrikant worden ingesteld.
Het slot waarschuwt u op een audiovisuele manier met een
piepsignaal en een knipperlichtje (LED).
Overzicht LED-/ piepsignalen:
Signaal
1x kort
2x kort
3x kort
6x kort
LED knippert iedere 10 sec. 1x
LED knippert 1x per seconde
LED knippert 2x per seconde +
piepsignaal iedere 10 sec.
Serie van piepsignalen, ca. 3 sec.,
bij openen slot

Omschrijving
Invoer bevestiging
Code juist
Code fout
Blokkade op afstand
Blokkade na foute invoer
Openingsvertraging actief
Openingsperiode
Batterij verwisselen
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3. OPENEN VAN HET SLOT
1. Als de kluisdeur, naast het elektronische slot ook voorzien is
van een sleutelslot en/of andere sloten, dient u deze te
ontsluiten.
2. Geef uw code in. Wanneer u het slot voor de eerste maal
opent, dient u de fabriekscode (managercode) in te voeren.
Deze is standaard 1 2 3 4 5 6 7. Na het cijfer 7 dient u een
dubbele pieptoon te horen.
3. Draai nu de handgreep binnen 3 seconden in de OPEN
positie. Indien u het slot niet binnen de 3 seconden opent,
sluit deze zich weer automatisch.
Let op:
Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 5 minuten
uitgeschakeld. Daarna is dat na iedere 2 foute codes.
Gedurende deze 5 minuten knippert het LED-lampje iedere
10 seconden. Een druk op een toets wordt met een
drievoudig signaal afgewezen.
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4.

SLUITEN VAN HET SLOT
1. Sluit de deur (met de kruk) en draai de handgreep
in de DICHT positie.
2. Het slot is automatisch afgesloten. Controleer of
het slot vergrendeld is door te proberen de
handgreep in de OPEN positie te draaien.
3. Indien de deur ook nog voorzien is van een
sleutelslot en/of andere sloten, dient u deze tevens
af te sluiten.
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5.

VERANDEREN VAN EEN (GEBRUIKERS)CODE
De gebruiker kan zelf de code wijzigen. Het wijzigen van de
‘eigen’ gebruikerscode gaat als volgt:
1. Open de deur en zorg dat de handgreep in DICHT positie
wordt gedraaid (de schoten/pennen steken uit de slotkast).
2. Toets 7 maal het cijfer 0, dus 0 0 0 0 0 0 0. Na het laatste
cijfer dient u een dubbele pieptoon te horen.
Let op:
De hieronder genoemde stappen dienen telkens binnen 10
seconden uitgevoerd te worden! Indien u langer wacht
moet u weer opnieuw beginnen vanaf stap 2.
3. Toets nu de bestaande 7-cijferige code in op het toetsenbord.
Na het laatste cijfer dient u een dubbele pieptoon te horen.
4. Toets nu uw nieuwe (zelf samen te stellen) 7-cijferige code in
op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u weer een
dubbele pieptoon te horen.
5. Toets nu nogmaals uw nieuwe (onder punt 4 zelf
samengestelde) code in op het toetsenbord, waarbij u na het
laatste cijfer weer een dubbele pieptoon dient te horen.
6. Nu dient u de nieuwe code driemaal te controleren met
geopende deur, voordat u de brandkast/vloerkluis definitief
afsluit met uw nieuwe geprogrammeerde code.
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Als er tijdens de controle van de NIEUW ingestelde code (zoals
beschreven onder punt 6) problemen ontstaan, dient u volledig
opnieuw met het programmeren van een nieuwe code te
beginnen. Bij foutieve codering blijft de voorgaande code in het
geheugen. Blijven de problemen zich voordoen, dan dient u de
brandkastdeur in geopende toestand te laten en direct contact
op te nemen met onze technische dienst!

Veiligheidstip:
 Bewaar de codes zorgvuldig. Zonder code is het slot onbruikbaar en
dient het volledig vervangen te worden. Wanneer uw
brandkast/kluis is afgesloten moet deze opengebroken worden met
alle gevolgen/kosten van dien.
 Gebruik geen persoonlijke gegevens ( telefoonnummer,
geboortedatum etc.) als code.
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6.

OPENINGSVERTRAGING (OPTIONEEL)
Moet geprogrammeerd zijn!
Wanneer een openingsvertraging is ingevoerd, wordt na het
invoeren van een geldige code de openingsvertraging in werking
gezet. Dit is herkenbaar aan het per seconde oplichten van de
LED.
Na afloop van de openingsvertragingstijd begint de
openingsperiode, herkenbaar aan het 2x per seconde oplichten
van de LED en een piepsignaal elke 10 seconden. Binnen deze
openingsperiode moet een geldige code worden ingetoetst om de
brandkast/kluis te openen.
Nadat het slot weer gesloten is of na afloop van de
openingsperiode zonder dat het slot is geopend, treed de
openingsvertraging opnieuw in werking bij het intoetsen van een
geldige code.
Gebruiker ID#9 kan meteen openen.
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7. OVERVALALARM (OPTIONEEL)
Moet geprogrammeerd zijn!
Wanneer het is verbonden met een elektronisch alarmsysteem
kan een stil overvalalarm (niet op te merken door de overvaller)
geactiveerd worden door degene die de code ingeeft. Dit kan door
het laatste cijfer van uw code te verhogen met 1. Indien het
laatste cijfer van uw code een “9” is, dient u het cijfer “0” te
gebruiken.
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8. BATTERIJEN VERVANGEN
Wanneer de batterijstroom ‘laag’ wordt, klinkt bij het openen
gedurende 3 seconden een serie signalen. U dient dan de
batterijen te vervangen door nieuwe ALKALINE batterijen (bij
voorkeur van het merk Duracell).
Zodra het toetsenbord NIET meer reageert op het indrukken van
de toetsen, is de batterij volledig leeg. In dat geval dient u contact
op te nemen met onze technische dienst.
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9. PROGRAMMERING MANAGER
Overzicht managerfuncties:
Managercode veranderen (ID nr. 1)
Functie “O”
Gebruiker toelaten (ID nr. 1 – 9) Functie “1”
Gebruiker blokkeren
Functie “2”
Gebruiker verwijderen
Functie “3”
Gebruiker status opvragen
Functie “1” (ingedrukt
houden)
Gebeurtenissen uitlezen
Functie “7”
Openingsvertraging
Functie “9”

9.1 Managercode veranderen
1. Open de deur en zorg dat de handgreep in DICHT positie
wordt gedraaid (de schoten/pennen steken uit de
slotkast).
2. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal
ingedrukt houd tot de LED aanblijft.
3. Druk kortstondig de “0” in en voor de nieuwe code in.
Na het laatste cijfer dient u een dubbele pieptoon te
horen.
4. Toets nu nogmaals uw nieuwe (onder punt 4 zelf
samengestelde) code in op het toetsenbord, waarbij u
na het laatste cijfer weer een dubbele pieptoon dient te
horen.
5. Nu dient u de nieuwe code driemaal te controleren met
geopende deur, voordat u de brandkast/vloerkluis
definitief afsluit met uw nieuwe geprogrammeerde
code.
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9.2 Gebruiker toelaten
1. Open de deur en zorg dat de handgreep in DICHT positie
wordt gedraaid (de schoten/pennen steken uit de
slotkast).
2. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal
ingedrukt houd tot de LED aanblijft.
3. Druk kortstondig de “1”. U dient een dubbele pieptoon
te horen.
4. Voer het ID nummer van de gebruiker in (1-9):
 Bij enkelsignaal: gebruiker is weer toegelaten
 Bij dubbelsignaal: gebruikerscode ingeven:
A. Voer de gebruikerscode in. Na het laatste cijfer
dient u een dubbele pieptoon te horen.
B. Ter bevestiging de gebruikerscode nogmaals
invoeren. Na het laatste cijfer dient u wederom
een dubbele pieptoon te horen.
5. Nu dient u de nieuwe code driemaal te controleren met
geopende deur, voordat u de brandkast/vloerkluis
definitief afsluit met uw nieuwe geprogrammeerde code
Let op:
Als de nieuwe code niet wordt aangenomen (drievoudig
piepsignaal), dan lijkt deze code te veel op een reeds
bestaande code. Geef een andere code in.
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9.3 Gebruiker blokkeren
1. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal
ingedrukt houd tot de LED aanblijft.
2. Druk kortstondig de “2”. U dient een dubbele pieptoon
te horen.
3. Voer het ID nummer van de gebruiker in (1-9). U dient
een enkele pieptoon te horen. De gebruiker is
geblokkeerd, totdat hij weer wordt toegelaten d.m.v.
functie 1.

9.4 Gebruiker verwijderen
1. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal
ingedrukt houd tot de LED aanblijft.
2. Druk kortstondig de “3”. U dient een dubbele pieptoon
te horen.
3. Voer het ID nummer van de gebruiker in. U dient een
enkele pieptoon te horen. De gebruiker is nu verwijderd.
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9.5 Gebruikerstatus opvragen
De manager kan altijd opvragen, welke gebruiker actief,
geblokkeerd of verwijderd is.
1. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal
ingedrukt houd tot de LED aanblijft.
2. Druk de “1” tot er een dubbele pieptoon klinkt.
3. Voer het ID nummer van de gebruiker in (1-9). Een
piepsignaal geeft de status aan:
1 piepsignaal
actief
2 piepsignalen
geblokkeerd
3 piepsignalen
verwijderd
1 lang piepsignaal geblokkeerd, niet toegelaten
4. Druk een “0” om te beëindigen.
9.6 Gebeurtenissen uitlezen (optioneel)
In het slot worden de laatste 50 handelingen met
gebruiker ID opgeslagen. Deze kunnen worden
uitgelezen met een PC of laptop. Op een PC met
Windows 95 of jonger moet het programma LG-View 3x
geïnstalleerd zijn en er moet een COM of USB poort
aanwezig zijn.
1. Start LG-View 3x op en selecteer de gebruikte poort
onder ‘Configuration’.
2. Klik op het kluissymbool in het programma (start
acquisition) en sluit het slot aan op de PC of laptop.
3. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal
ingedrukt houd tot de LED aanblijft.
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4. Geef nu het getal “7”. De gegevens worden naar de PC
verzonden en als lijst weergegeven.

9.7 Openingsvertraging
De manager kan een openingsvertraging programmeren
met behulp van functie “9”. De openingsvertragingstijd kan
liggen tussen de 1 en 99 minuten, de openingsperiodetijd
kan 1 tot 19 minuten zijn. Deze tijden worden ingesteld
door middel van een 4-delig blok, waarbij de eerste twee
getallen voor de openingsvertragingstijd staan en de laatste
twee getallen voor de tijd van de openingsperiode.
Voorbeeld: u wilt een openingsvertragingstijd
programmeren van 10 minuten, met een openingsperiode
van 5 minuten. De blokcode wordt dan als volgt: “1005”.
1. Geef de managercode in, waarbij u het laatste getal
ingedrukt houd tot de LED aanblijft.
2. Druk kortstondig de “9” en voer de gewenste blokcode
in. U dient een dubbele pieptoon te horen.
3. Voer nogmaals de gewenste blokcode in als onder 2. De
LED gaat uit.
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10. INGESTELDE OPENINGSVERTRAGING

Ο

0 minuten

Ο

3 minuten

Ο

5 minuten

Ο

10 minuten

Ο

15 minuten

Ο

20 minuten

Ο

30 minuten

Ο

… minuten
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11. STORING OF PROBLEEM?
Bij bedieningsproblemen en storingen, dient u contact
op te nemen met onze storingsdienst. S.v.p. nooit zelf
aan het product gaan schroeven etc. Dit kan alleen
maar schade tot gevolg hebben!
Problemen of storingen kunt u, 24-uur per dag
7 dagen per week, melden via ons algemene
telefoonnummer:
+31 345 - 616110

Of neem tijdens kantooruren contact met ons op per e-mail:
service@dujardin.nl
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