EM 1620
Gebruiksaanwijzing t.b.v. ET privékluizen
en Keysafes.

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig
worden opgeslagen. Gebruik GEEN persoonlijke
gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers,
enz.) als een code. Wijzig de fabriekscode voordat u
de kluis in gebruik neemt!

Openen van de kluis voor de eerste keer
Code invoeren (managercode af fabriek = 1-2-3-4-5-6), bij
juiste ingegeven code klinkt een dubbel signaal. U kunt nu
deur ontgrendelen en openen. Wanneer er niet binnen 3
seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten.

Toevoegen tweede code / gebruiker
Toets ‘1’ ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het
lampje brandt tijdens de volgende acties:

•

Eigen managercode invoeren.
(Let op! Dit is een voorbeeld)

Wijzigen code (deur open!)
Toets ‘0’ ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het
lampje brandt tijdens de volgende acties:

•

Nieuwe gebruikerscode invoeren.
(Let op! Dit is een voorbeeld)

•

•

Oude code invoeren.
(Let op! Dit is een voorbeeld)

Kies uw eigen nieuwe code.
(Let op! Dit is een voorbeeld)

•

Nieuwe gebruikerscode nogmaals invoeren.

Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd klinkt er een
lang signaal.

Verwijderen tweede gebruiker
•

Nogmaals nieuwe code invoeren.
(Let op! Dit is een voorbeeld)

Toets ‘3’ ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het
lampje brandt tijdens de volgende acties

•

Wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd klinkt een
lang signaal. De oude code blijft behouden.

Eigen managercode invoeren.

De gebruiker is verwijderd.
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Instellen openingsvertraging en openingsvenstertijd Vervolg openen met openingsvertraging
Openingsvertraging: Tijd tussen ingeven code en
tweede ingegeven code in minuten.
Openingsvenstertijd: Tijdvak dat de code een tweede
keer ingegeven moet worden en het slot geopend kan
worden in minuten.
Openingsvertraging kan alleen gewijzigd of
verwijderd worden tijdens openingsvenstertijd.
Toets ‘9’ ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt. Het
lampje brandt tijdens de volgende acties:

Managercode invoeren. (Let op! Dit is een voorbeeld.)

Tijdens het openingsvenster knippert en piept de LED (licht)
1x per seconde. Om het slot te openen moet tijdens het
openingsvenster een geldige code ingevoerd worden. Bij
het ingeven van een geldige code klinkt een dubbel signaal.
U kunt de deur ontgrendelen en openen. Wanneer het slot
niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot
automatisch sluiten.
Wanneer tijdens het openingsvenster geen geldige code
wordt ingevoerd, wordt het slot weer gesloten met
openingsvertraging.
Het drukken van een willekeurige toets breekt de
openingsvertraging af.

Wijzigen openingsvertraging
Openingsvertraging kan alleen gewijzigd of verwijderd worden
tijdens openingsvenster.

Openingsvertraging ingeven en
openingsvenstertijd:
Openingsvertraging min. 01 - max. 99 minuten.
Openingsvenster min. 01 - max. 19 minuten. In dit
voorbeeld: 2602 voor 26 minuten vertraging en 2
minuten openingsvenstertijd.

Toets geldige code in. Openingsvertraging start, het lampje
knippert. Na afloop van de openingsvertraging start het
openingsvenster. De LED (licht) knippert 1x per seconde en
piept.

Toets ‘9’ ingedrukt houden tot dubbel signaal klinkt.
Het lampje brandt tijdens de volgende acties:
Nogmaals openingsvertraging ingeven en
openingsvenstertijd
Managercode invoeren. (Let op! Dit is een voorbeeld.)

Openen met openingsvertraging
Code invoeren (bijv. 1-1-1-1-1-1). Bij een juist ingegeven
code klinkt een dubbel signaal; de openingsvertraging
start. Tijdens de openingsvertraging knippert de LED ca.
elke 10 seconden. Na afloop van de openingsvertraging
start het openingsvenster.

Verwijder vertraging en openingvenstertijd door 00 voor
openingsvertraging en 01 voor openingsvenstertijd in
te geven.

Let op! Dit is een voorbeeld.
Nogmaals openingsvertraging ingeven en
openingsvenstertijd.
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Batterij vervangen

Veiligheidsvoorschrift: alle codes moeten veilig
worden opgeslagen. Gebruik GEEN persoonlijke
gegevens (zoals verjaardagen, telefoonnummers,
enz.) als een code. Wijzig de fabriekscode voordat u
de kluis in gebruik neemt!

Vervolg: hoe los ik zelf een storing op?

Als het slot bij openen een serie van geluidssignalen laat
horen, is de batterij bijna leeg en moet deze direct worden
vervangen.

Gebruik hiervoor alleen 9V Alkaline (Duracell Procell of
Energizer) batterijen. Het batterijvak zit onderin het
toetsenbord. Open het batterijvak. Verwijder de oude
batterij en plaats een nieuwe batterij.

Druk achtereenvolgens alle toetsen één voor één in. Als de
toets OK is hoort u een dubbel signaal.
Als de toets niet
OK is hoort u één lang signaal.

De test wordt afgebroken. U kunt de daarop volgende
toetsen niet meer controleren.
Als één of meerdere toetsen niet goed functioneren, neem
dan contact op met uw leverancier.
b. Het slot geeft geen enkel geluidssignaal
Het slot geeft geen enkel geluidssignaal als een toets wordt
ingedrukt. De batterij is leeg, vervang de batterij.
c. Ik ben de code vergeten

Onderaanzicht

Vooraanzicht

De batterijen bevinden zich aan de onderzijde van het
slot. Hier zit een klepje. Wanneer het klepje verschoven
wordt zal de batterij eruit komen.

Hoe los ik zelf een storing op?
Bij een storing aan een elektronisch slot dient men
te allen tijde eerst de batterij te vervangen door
een nieuwe 9V alkaline batterij (Duracell Procell of
Energizer)!
Het slot reageert niet
Vervang nogmaals de batterij door een nieuwe 9V alkaline
batterij (Duracell Procell of Energizer). Als het slot dan nog
niet reageert wanneer een toets wordt ingedrukt, adviseren wij om contact op te nemen met uw leverancier.
Als het slot dan wel reageert maar u kunt toch niet
openen, controleer dan de werking van het toetsenbord
als volgt:
a.

Check het toetsenbord

Als het slot niet reageert, check dan eerst als volgt of uw
toetsenbord werkt.
Houd toets ‘5’ ingedrukt tot een dubbel signaal klinkt.
Het lampje brandt tijdens de volgende acties.

Uit veiligheidsrestricties heeft M-LOCKS géén code waarmee
uw slot toch geopend kan worden. Neem contact op met
uw leverancier.
d. Het slot gaat erg zwaar en moeilijk open
Dit is waarschijnlijk een probleem van het regelwerk (het
mechaniek in de kluisdeur) en niet van het slot. Deze
handleiding betreft alleen het slot en niet de gehele kluis.
Voor dit probleem kunt u contact opnemen met de
leverancier van de kluis.

Wat indien...
...er een lange toon volgt na het intoetsen van het laatste
cijfer van de toegangscode en het slot opent niet?

Er wordt een verkeerde code ingetoetst.
...het LED lampje om de 10 seconden oplicht en bij een
toets indrukken een lange toon volgt?

Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is
geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer het daarna
opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw
geblokkeerd.
… er geen piepsignaal volgt na het indrukken van een toets?

Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is,
raadpleeg dan uw servicedienst.
...het slot opent, maar er volgt een reeks piepsignalen na
het intoetsen van het laatste cijfer?

Vervang onmiddellijk de batterij (zie batterij vervangen).

