KLUIS-KOPEN.NL
alles veilig bewaren!

Handleiding BN kluizen

DATUM EN TIJD INSTELLEN

BRANDWERENDE KLUIS (BN SERIES)

De vooraf ingestelde datum en tijd is 00-01-01 (jaar, maand, dag) en 00:00 (uur-minuut).
• Wanneer de kluis in stand-by modus staat, drukt u op “*”. Met behulp van de cijfers
kunt u het jaar, maand, dag, uur en minuut stap voor stap invoeren.
• Druk op “*” om een verkeerde invoer te verwijderen

DE OPENINGSGEGEVENS NAKIJKEN
•
•

Open de kluisdeur. Nadat de tekst “OPEN” is verschenen op het scherm, drukt u
eenmaal op “0”.
Het scherm zal de laatste openingsgegevens weergeven. (Jaar, maand, dag, uur, minuut
en met welke code de kluis is geopend)

Let op: “PASS 1” betekent dat de deur geopend is met de gebruikerscode. “PASS 2”
betekent dat de deur is geopend met de mastercode. Druk op “0” voordat “PASS 1 of 2”
verschijnt. Het scherm zal de laatste gegevens weergeven.

DE CODE VERBERGEN BIJ HET OPENEN VAN DE KLUIS
Druk op “#” en “*” voordat u de code intoetst. Vervolgens zal het scherm de code niet
weergeven.

ALARM
Druk op “0” en het scherm zal “BELL ON” weergeven. Het alarm is geactiveerd. Dit betekent
dat het alarm gedurende 60 seconden afgaat wanneer de kluis trilt, verplaatst wordt of
wanneer er opvallend hard tegenaan gestoten wordt
Als de code tot drie keer toe verkeerd is ingevoerd dan zal tevens het alarm geactiveerd
worden voor de duur van 60 seconden.

1. Bouten		
4. LCD Scherm
2. Reset knop		
5. Delete knop
3. Batterij compartiment 6. Noodslot

7. Start- en bevestigingsknop
8. Aansluiting externe stroomtoevoer
9. Externe stroomtoevoer

DE KLUIS VOOR DE EERSTE KEER OPENEN
Wanneer u de kluis voor de eerste keer opent of in een noodsituatie, bijvoorbeeld wanneer
de batterijen op zijn of codes zijn onbekend, heeft u twee opties om de kluis te openen.
Optie A - Externe stroomtoevoer
• De kluis is voorzien van een externe stroomtoevoer. Plaats de batterijen in deze
externe stroomtoevoer en sluit deze aan op de kluis.
• Druk op “#” om de elektronische kluis te starten.
• Voer de ingestelde gebruikerscode in en druk op “#”.
• Draai de hoofdsleutel met de klok mee. De kluis is nu geopend.

DE BATTERIJEN PLAATSEN
•
•
•

Open de deur
Plaats 4x AA 1.5V batterijen in het batterij compartiment. Wanneer de batterijen op
de juiste manier zijn geplaatst zal het display “GOOD” weergeven. Het systeem van de
kluis zal opstarten. Wanneer dit voltooid is bevindt de kluis zich in stand-by modus.
Wanneer het scherm “LO-BATTE” toont betekent dit dat de batterijen vervangen
dienen te worden.

Let op: Plaats de vier meegeleverde AA batterijen in het batterij compartiment. Houdt
rekening met de “+” en “–“ afbeeldingen bij het plaatsen van de batterijen.

DE KLUISDEUR OPENEN
•
•
•

Optie B - Noodsleutel
• Draai de noodsleutel tegen de klok in.
• Draai tevens de hoofdsleutel tegen de klok in. De kluis is nu open.

Druk op de knop: “#”. Het scherm zal “.............” weergeven.
Voer binnen 7 seconden de 3-8 cijferige digitale code in en druk op “#” om de code te
bevestigen (de vooraf ingestelde code van de fabriek is: 1234)
Draai de hoofdsleutel binnen 6 seconden met de klok mee en de kluisdeur is open.

Let op: Wanneer u op “*” drukt kunt u de verkeerd ingetoetste code per cijfer
verwijderen.

DE KLUIS SLUITEN
Om de kluis te sluiten draait u de hoofdsleutel tegen de klok in en sluit u de deur.

DE GEBRUIKERSCODE INSTELLEN

Let op: Plaats de meegeleverde noodsleutels nooit in de kluis. In geval van nood of
wanneer de code kwijt is, kunt u de kluis niet meer openen. Berg de noodsleutels dan
ook elders veilig op.

Optie A
• Druk op de knop “#”. Het scherm zal “.....” weergeven
• Toets de vooraf ingestelde code in en druk op “#” om dit te bevestigen. De kluis zal
eenmaal piepen en het scherm zal “OPEN” weergeven.
• Druk binnen 5 seconden op de knop “*” en het scherm zal “........” weergeven. Toets de
gewenste 3-8 digitale code in en druk op “#” om dit te bevestigen. Het scherm zal “IN”
tonen. Dit betekent dat de code is ingesteld.
Optie B
• Druk op de rode reset knop. Het scherm zal “.....” weergeven.
• Toets de gewenste 3-8 digitale code in en druk op “#” om dit te bevestigen. Het scherm
zal “IN” tonen. Dit betekent dat de code is ingesteld.

DE MASTERCODE INSTELLEN
Optie A
• Druk op de knop “#”. Het scherm zal “.....” weergeven
• Toets de ingestelde code in en druk op “#” om dit te bevestigen. De kluis zal eenmaal
piepen en het scherm zal “OPEN” tonen. (de vooraf ingestelde mastercode vanuit de
fabriek is: 19980818)
• Druk binnen 5 seconden op de knop “*” en het scherm zal “........” weergeven. Toets de
gewenste 3-8 digitale code in en druk op “#” om dit te bevestigen. Het scherm zal “IN”
tonen. Dit betekent dat de code is ingesteld.
Optie B
• Druk op de knop “#”. Het scherm zal “.....” weergeven
• Toets vervolgens “00” en druk op de reset knop. Het scherm zal “.....” weergeven
• Toets de gewenste 3-8 digitale code in en druk op “#” om dit te bevestigen. Het scherm
zal “IN” tonen. Dit betekent dat de code is ingesteld.
Let op: de vooraf ingestelde gebruikerscode vanuit de fabriek is 1234 de master code is
19980818

