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Hotelsafe Miami / Madrid 
 

Belangrijke opmerkingen: 
 

1. Bewaar geen noodsleutels in de safe. 
2. De safe kan bediend worden middels een code en magneetkaart 
3. Lees de handleiding zorgvuldig voor u de kluis in gebruik neemt. 
4. De fabriekscode voor standaardgebruiker is 8888. 
5. De fabriekscode voor Master is 123456. 
6. Als u binnen 10 seconden geen toets indrukt, zal de safe in slaap modus gaan. 
7. Eenmaal in slaap modus, zullen alle activiteiten worden beëindigd. Om de safe in normale modus te 

krijgen, moet u  “#” drukken en het systeem zal zijn taken weer hervatten. 
8. Als u een incorrecte code heeft ingevoerd of de verkeerde kaart heeft gebruikt zal de Error” op het 

display verschijnen 
9. Bij vier opeenvolgende verkeerde pogingen zal het systeem voor vijftien minuten in beveiligde 

modus gaan. Als dit gebeurt, zal er “HOLD15” op het LED verschijnen. Als de vijftien minuten 
gepasseerd zijn, zal er “HOLD01” verschijnen en zal de buzzer één keer piepen. 

10. Als u op de LED deze melding  “LO-BAT” te zien krijgt, moet u de batterij vervangen. 
 
De safe sluiten: 
 

1. Sluit de deur 
2. Voer de zelf te kiezen code in sluit af met “#” of gebruik uw magneetkaart, voer deze door volgens 

de pijl 
3. De motor zal het schotenwerk sluiten, de kluis is nu vergrendeld 

 
De safe openen: 
 

1. Voor een code in en sluit af met “#” of gebruik de door u ingestelde magneetkaart  
2. De motor zal het schotenwerk openen, de kluis gaat nu open 

 
De  Master code wijzigen: 
 

1. Sluit het slot met geopende deur. 
2. Druk “*”. 
3. Voer de oude Master code in (deze zal getoond worden op de volgende manier: ------) 
4. Druk binnen 5 sec op “*”. 
5. Voer de nieuwe Master code in. 
6. Sluit af met “#”. 
7. NB:  Uw Master code kan de safe te allen tijde openen. 


