
 

GEBRUIKSAANWIJZING "DOUBLELOCK" elektronisch slot met tijdvertraging 
(STANDAARD 1 MINUUT) 
 
 
 

A) HET OPENEN VAN DE KLUIS: 
 

1. Toets (C) in. 
2. Toets uw code in (fabriekscode 0000). 
3. Toets (E) in. 

 Wanneer OK elke 5 seconden knippert is de tijdvertraging ingeschakeld. Na afloop van de tijdvertraging licht OK 
op gedurende 2,5 minuten en is een korte "piep" hoorbaar . Toets nu opnieuw de (C) in, vervolgens uw code en 
daarna en (E) en de knop komt naar buiten. 
 
B) HET SLUITEN VAN DE KLUIS  
 
1. Toets (E) in. 

Als de schoten tijdens het sluiten worden geblokkeerd, sluit het slot niet.  
Verwijder het obstakel en toets opnieuw (E) in. 

 
C) HET WIJZIGEN VAN UW CODE 

LET OP, ALLEEN MET GEOPENDE DEUR EN UITGEDRAAIDE SCHOTEN!! 
 
1. Open het slot zoals bij (A) staat beschreven. Het OK lichtje blijft 6 seconden 
2. branden. 
3. Toets, voordat OK uitgaat, (C) in en houdt de toets vast totdat CHANGE oplicht. 
4. Toets een nieuwe code in (van 3 tot 8 cijfers) en toets vervolgens (E) in. 
5. Toets ter bevestiging nogmaals de nieuwe code in en vervolgens weer op (E). 
6. Probeert u een aantal keren de nieuwe code met open deur, voordat u de deur 

sluit 
 
D) HET WIJZIGEN VAN DE TIJDVERTRAGING  
 LET OP, ALLEEN MET GEOPENDE DEUR EN UITGEDRAAIDE SCHOTEN ! 
 
1. Open het slot zoals bij A) staat beschreven. Het OK lichtje blijft  6 seconden branden. 
2. Toets, voordat OK uitgaat, (C) in en houdt de toets vast totdat CHANGE oplicht.  
3. Toets (E) in. 
4. Toets de gewenste tijdvertraging in (altijd 2 cijfers ingeven, van 00 tot 99 minuten).  
5. Toets (E) in ter bevestiging en de nieuwe tijdvertraging is geprogrammeerd. 
 
 
 
 
BATTERIJEN - Vervang de batterijen (alkaline lr6 1,5 volt) wanneer BATTERY oplicht. 
 
ANTI-MANIPULATIE BLOKKERING - Bij 3 onjuiste code's blokkeert het slot gedurende 8 minuten, ERROR 
knippert elke 6 seconden. 
 
MANIPULATIEWAARSCHUWING - Als u het slot op de juiste manier opent en ERROR licht op en een lange 
pieptoon volgt, is er minimaal 1 poging geweest om de safe te openen nadat deze voor het laatst werd 
afgesloten, 
 
'Sleutel' nooit zelf aan het slot, het recht op garantie vervalt; raadpleeg eerst de gebruiksaanwijzing of neem 
contact op met uw dealer. 


