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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, neem dan s.v.p. contact op via de contactgegevens op
pagina 11 van deze handleiding.
Deze handleiding heeft uitsluitend betrekking op het slot en niet
op de eventuele bediening van de kluis.
Afhankelijk van het toegepaste slot / toetsenbord en de wijze
waarop het slot is ingebouwd zijn er verschillende manieren om
een kluis te openen en te sluiten. Bijvoorbeeld met een
handgreep of door het toetsenbord te draaien. Voor meer
informatie over hetgeen bij u van toepassing is, neemt u
contact op via de contactgegevens op pagina 11 van deze
handleiding.
Dujardin is niet aansprakelijk voor storingen en/of schade welke
ontstaat door ondeskundig gebruik, dan wel het met opzet
verkeerd gebruiken van de geleverde producten.
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Belangrijke aanwijzingen:


Uw code is strikt persoonlijk. Geef deze daarom nooit af.
Bewaar uw code zorgvuldig en bescherm deze tegen misbruik
door niet geautoriseerde personen.



Zorg, tijdens het invoeren van de code, dat de code wordt
afgeschermd. Laat niemand meekijken.



Gebruik geen persoonlijke gegeven (zoals geboortedatum,
telefoonnummer etc.) als code.



Vergeet de code niet. Zonder code kan het slot nooit meer
geopend worden. Wanneer de kluis is afgesloten, zal deze
opengebroken moeten worden, met alle gevolgen / kosten
van dien.



Programmeer het slot altijd en uitsluitend met een geopende
kluisdeur.



Test na codewijziging de code meerdere keren met de
kluisdeur open. Alleen na meerdere positieve functietest
(openen / sluiten) mag de kluisdeur gesloten worden.



Elektronische sloten zijn gevoelig voor vloeistof en andere
vormen van verontreiniging. Vermijdt daarom elk contact
met vloeistof en/of reinigingsmiddelen, zowel aan de
buitenzijde als aan de binnenzijde van de deur.
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2.

PRODUCTBESCHRIJVING
Het slot werkt met een 6-cijfercode of, afhankelijk van type
toetsenbord, een woord van zes karakters. Er kan een tweede
openingscode en tijdvertraging worden toegelaten.
Het slot waarschuwt u op een audiovisuele manier met een
piepsignaal en een knipperlichtje (LED). Overzicht LED-/
piepsignalen:
Signaal
LED knippert 1x + 1x kort
piepsignaal
LED knippert 2x + 2x kort
piepsignaal
LED brandt + lang piepsignaal
LED knippert iedere 10 sec. + lang
piepsignaal bij code-invoer
LED knippert iedere 10 sec.
LED knippert 1x + piepsignaal
iedere 1 sec.
Serie van piepsignalen, ca. 3 sec. bij
openen slot

Omschrijving
Invoer bevestiging
Code juist
Code fout
Blokkade na foute invoer
Openingsvertraging actief
Openingsperiode
Batterij verwisselen

Voor elke toetsingave heeft u maximaal 10 seconden. Als u binnen
deze 10 seconden niets intoetst, wordt de ingave automatische
afgebroken. U dient dan alles opnieuw in te voeren.
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3.

4.

OPENEN VAN HET SLOT
1.

Geef uw code in. Wanneer u het slot voor de eerste maal
opent, dient u de fabriekscode (managercode: 1 2 3 4 5 6 ) in
te voeren. Na het cijfer 6 dient u een dubbele pieptoon te
horen.

2.

Ontgrendel de deur en open de kluis. Wanneer er niet binnen
3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.

OPENEN MET OPENINGSVERTRAGING
1. Geef uw code in. Wanneer u het slot voor de eerste maal
opent, dient u de fabriekscode (managercode: 1 2 3 4 5 6 ) in
te voeren. Na het cijfer 6 dient u een dubbele pieptoon te
horen. De openingsvertraging start.
Tijdens de openingsvertraging knippert de LED ca. elke 10
seconden. Na afloop van de openingsvertraging, klinkt een
dubbel signaal. Het openingsvenster start. Tijdens het
openingsvenster knippert de LED 1x per seconde en klinkt dan
eveneens een kort piepsignaal.
2. Geeft, tijdens het openingsvenster, (nogmaals) uw code in. Na
het laatste getal dient u een dubbele pieptoon te horen.
3. Ontgrendel de deur en open de kluis. Wanneer er niet binnen
3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.
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Let op! Loopt de openingsperiode af zonder dat het slot wordt
geopend, dan is het slot weer met de openingsvertragingstijd
beveiligd.
Wanneer het slot in dual mode staat, is het ingeven van één
geldige code voldoende om de openingsvertraging te starten.
Tijdens het openingsvenster moeten twee geldige codes
ingevoerd worden om het slot te openen.
Het drukken van een willekeurige toets breekt de
openingsvertraging af.
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5.

CODE WIJZIGEN
1. Houdt de toets “0” ingedrukt tot u een dubbele pieptoon
hoort. De LED brandt tijdens de volgende acties.
2. Toets nu de bestaande 6-cijferige code in op het toetsenbord.
Na het laatste cijfer dient u een dubbele pieptoon te horen.
3. Toets nu uw nieuwe (zelf samen te stellen) 6-cijferige code in
op het toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u weer een
dubbele pieptoon te horen.
4. Toets nu nogmaals uw nieuwe (onder punt 3 zelf
samengestelde) code in op het toetsenbord, waarbij u na het
laatste cijfer weer een dubbele pieptoon dient te horen.

Let op! Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd, klinkt
een lang piepsignaal. De oude code blijft behouden.
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6.

TOEVOEGEN TWEEDE CODE / GEBRUIKER
1. Houdt de toets “1” ingedrukt tot u een dubbele pieptoon
hoort. De LED brandt tijdens de volgende acties.
2. Toets de bestaande 6-cijferige managercode in op het
toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u een dubbele
pieptoon te horen.
3. Toets de 6-cijferige gebruikerscode in. Na het laatste cijfer
dient u een dubbele pieptoon te horen.
4. Toets nu nogmaals 6-cijferige gebruikerscode in. Na het laatste
cijfer dient u een dubbele pieptoon te horen.

7.

VERWIJDEREN TWEEDE CODE / GEBRUIKER
1. Houdt de toets “3” ingedrukt tot u een dubbele pieptoon
hoort. De LED brandt tijdens de volgende acties.
2. Toets de bestaande 6-cijferige managercode in op het
toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u een dubbele
pieptoon te horen. De gebruiker is verwijderd.
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8.

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
26 minuten, met een openingsperiode van 12 minuten. De
blokcode wordt dan als volgt: “2612”.
De openingstijdvertraging kan alleen gewijzigd of verwijderd
worden tijdens het openingsvenster.

1. Houdt de toets “9” ingedrukt tot u een dubbele pieptoon
hoort. De LED brandt tijdens de volgende acties.
2. Toets de bestaande 6-cijferige managercode in op het
toetsenbord. Na het laatste cijfer dient u een dubbele
pieptoon te horen.
3. Toets de gewenste blokcode in (zie bovenstaand voorbeeld).
4. Toets nogmaals de gewenste blokcode in.
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9.

BATTERIJ VERVANGEN
Wanneer de batterijstroom ‘laag’ wordt, klinkt bij het openen een
serie signalen. U dient dan de batterijen te vervangen door
nieuwe ALKALINE batterijen (bij voorkeur van het merk Duracell
Procell of Energizer).
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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10. 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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