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Bij het eerste gebruik 
Het slot wordt in gesloten stand geleverd. De blauwe indicator geeft met symbolen aan of het slot open of gesloten is.De 
standaard code is 1 2 3 4 5 6. Verander deze code direct in een eigen, persoonlijke code! Let op: deze code is de mastercode 
van het slot. Hiermee kunt u een extra code aanmaken. Een code dient altijd uit 6 cijfers te bestaan! 
 
De kluis openen 
Voer een geldige code in en sluit af met #. Draai de buitenste ring van het toetsenbord met de klok mee tot de blauwe 
indicator bij het symbool ‘open’ staat. De kluis kan worden geopend. 
 
De kluis sluiten 
Sluit de kluisdeur en draai de ring van het toetsenbord tegen de klok in zodat de blauwe indicator recht bovenin op het 
symbool ‘gesloten’ staat. Ter bevestiging van een succesvolle vergrendeling volgt een piepsignaal. 
 
De code veranderen 
De code is eenvoudig te wijzigen in een andere, 6-cijferige code. Let op: zet eerst de kluisdeur open en het slot in gesloten 
positie. Test na het veranderen van de code meerdere malen met geopende deur of de nieuwe code werkt voordat de kluis 
met de deur dicht op slot gaat.  
 
Toets 2 2 * [oude code] # [nieuwe 6-cijferige code] # [nieuwe 6-cijferige code] # 
 
Gebruikerscode toevoegen 
Om een gebruikerscode toe te voegen aan het slot volgt u onderstaande programmering. 
 
Toets 7 4 * [mastercode]  # 1 #  [nieuwe 6-cijferige gebruikerscode]  #  [nieuwe 6-cijferige gebruikerscode] # 
 
De batterij vervangen 
Pak met één hand de buitenste ring van het toetsenbord vast en trek met de wijsvinger voorzichtig de blauwe indicator naar 
voren. Draai de buitenste ring van het toetsenbord een korte slag naar links en de hele ring kan naar voren worden 
geschoven. De batterij is direct zichtbaar en kan worden vervangen. Het slot werkt op één 9-Volt Alkaline blokbatterij. 
 
Als er na het invoeren van een geldige code 20 korte piepsignalen hoorbaar zijn dan is de batterij aan vervanging toe. 
 
Batterij check: Toets 89 *. Een enkele piep staat voor zwakke batterij en vervangen is noodzakelijk. Een dubbele piep 
betekend dat de batterij voldoende spanning heeft. Let op: toets * na de batterij check om af te sluiten! 
 
Management Reset Code (MRC) 
Met uw kluis kan een resetcode zijn meegeleverd, die zit in een gesloten zwart plastic of bruin envelopje. Deze code kunt u 
gebruiken als de mastercode niet meer bekend is. Berg deze code dus goed op en nooit in de kluis! Bij het gebruik van de 
MRC bepaald u direct een nieuwe mastercode. Voor het gebruiken van de MRC volgt u onderstaande programmering.  
 
Toets 6 7 * [8-cijferige reset code] # [nieuwe 6-cijferige code] # [nieuwe 6-cijferige code] # 
Na het invoeren van deze programmering volgt een extra piepsignaal voor elke keer dat de MRC is gebruikt. 
 
Tips en advies 

• Toets altijd rustig de code in, let erop dat bij elke toets een piepsignaal hoorbaar is. 
• Let erop dat na het sluiten van de kluisdeur het slot een bevestigend piepsignaal geeft. 
• Recycle uw oude batterijen op verantwoorde wijze, zie www.legebatterijen.nl. 
• Voor meer informatie, adviezen en instructievideo’s ga naar www.mbsafety.nl. 

http://www.legebatterijen.nl/
http://www.mbsafety.nl/

