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Handleiding S&G mechanische cijfersloten series 6600/6700 (3-schijfs) 
 
Belangrijk: Draai de cijferknop altijd langzaam en gelijkmatig om vergissingen te voorkomen. Draai niet terug wanneer u de 
knop te ver hebt gedraaid. Wanneer een vergissing is gemaakt dient de volledige combinatie opnieuw te worden gedraaid. 
Tel niet het aantal omwentelingen maar het aantal malen dat een getal voorbij de openingstreep is gedraaid. Zorg dat u 
recht op de draaischijf kijkt, niet vanuit een hoek. 
 
Standaard fabriekscode: 50 25 50  
Deze code dient u uit veiligheidsoverwegingen direct te wijzigen! 
 
Het slot openen: 
 

4x Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal 50 voor de  
4de keer exact onder de openingstreep staat. 

 
3x  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het getal 25 voor de  

3de keer exact onder de openingstreep staat. 
 
2x Cijferknop naar LINKS draaien, tot het  getal 50 voor de  

2de keer exact onder de openingstreep staat. 
 
1x Cijferknop naar RECHTS draaien tot aan de aanslag. Onder de openingstreep staat dan een getal tussen de 90 

en 0 en het slot is open. 
 

Het slot sluiten: Draai de cijferknop tenminste vier maal volledig om naar links om het slot weer te sluiten. 
 
De cijfercombinatie veranderen: 
Voor het omstellen heeft u de juiste omstelsleutel nodig. De getallen van de nieuwe combinatie dienen tenminste 5 cijfers 
uit elkaar te liggen. Het 3e getal mag NIET tussen 0 en 20 liggen, of tussen 95 en 99!!! Als u een vergissing maakt, draai 
dan de volledige combinatie opnieuw! Bijvoorbeeld: 49-45-41 en niet 51-52-53. Bij exacte instelling opent het slot ook als u 
elk getal een half nummer hoger of lager instelt. Tevens dient u geen code in te stellen waarvan alle getallen op 0 of op 5 
eindigen, en het is beter uit veiligheidsoverweging om geen op – of aflopende code te gebruiken. Bijv. 44-25-67 is beter dan 
25-44-67. 
 
Voor het instellen van een nieuwe combinatie, opent u de safedeur, sluit dan het slot weer (schoot/handgreep uit schuiven- 
kluisdeur open laten!). De OPENINGSTREEP gebruiken zoals hierboven beschreven staat bij “slot openen”. 
Nu steekt u de omstelsleutel voorzichtig tot aan de aanslag  
in het slot (aan de binnenkant van de deur) en draait u de  
sleutel een kwart slag om tegen de klok in. NIET FORCEREN!  
Als u de sleutel niet kunt omdraaien, begin dan volledig  
opnieuw met het draaien van de combinatie. 

 

Omstelstreep Openingstreep 
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Vervolgens kunt u een nieuwe combinatie als volgt instellen (OMSTELSTREEP GEBRUIKEN): 
 
4x Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 1ste getal voor de 4de keer exact onder de omstelstreep staat. 
 
 
3x Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het 2de getal voor de 3de keer exact onder de omstelstreep 

staat. 
 
2x Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 3de getal voor de 2de keer exact onder  

de omstelstreep staat. 
 

Verstelsleutel LINKSOM terug draaien, en voorzichtig uit het slot nemen. Het slot is nu op de nieuwe  
combinatie ingesteld. Voordat u de kluis dicht en op slot draait, dient u de nieuwe code  
meerdere malen (met geopende deur) te testen! 
Exacte opvolging van deze handleiding garandeert een correct functioneren  
van het slot.  
 

 
 
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op: 
 

 
 
MB Safety BV                  
Zernikestraat 12                                              
NL-2991 XS Barendrecht              

  +31(0)180 555200 
  +31(0)180 622802 
    www.mbsafety.nl 

 

http://www.mbsafety.nl/

