
 

1 
 

WITTKOPP Primor 200 – Level 15 
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1. Instructies 

Gelieve vóór ingebruikname van het slot deze handleiding aandachtig te lezen.  

1.1 Aansprakelijkheid  

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor functiestoringen als gevolg van verkeerde 

bediening, toepassing van geweld of ondeskundige behandeling. Ook bij materiële schade of 

financieel nadeel aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, als die valt te herleiden tot bijv. het 

niet zoals voorgeschreven afsluiten van de safe. 

Als uw safe ondanks de volgende instructies niet kan worden geopend, gelieve dan contact 

op te nemen met de fabrikant van uw safe.  

1.2 Bedieningsinstructies 

Wijs een persoon aan die het slot beheert. Deze persoon wordt master. Er kunnen maximaal 

9 gebruikers worden aangemaakt. Deze krijgen de PIN 1 tot 9 (PIN = Persoonlijk Identificatie 

Nummer). De code van gebruiker 9 is tegelijk ook de directe openingscode bij een 

geactiveerde openingsvertraging.  

Voer programmeerprocessen alleen uit bij geopend elektronisch slot.  

Als het slot na invoer van de code niet binnen 3 seconden wordt afgesloten of geopend, dan 

schakelt de elektronica zich uit. Voer opnieuw de code in en herhaal het proces.  

Bij pauzes langer dan 10 seconden tussen elke toets druk wordt een begonnen 

invoer/programmering verwijderd. De oude code resp. de oude programmering blijft geldig.  

Elke correcte toets invoer bij het openen wordt bevestigd door een akoestisch signaal en 

knipperen van de rode LED. Met deze signalen wordt in de rest van de handleiding geen 

rekening gehouden.  

De rode LED brandt tijdens de alle programmeerprocessen continu. Met dit signaal wordt in 

de rest van de handleiding geen rekening gehouden.  

Pas nooit geweld toe.  

Open nooit de behuizing van het slot. Anders loopt u het risico dat het slot niet meer goed 

functioneert en verliest u elk recht op garantie.  

1.3 Veiligheidsinstructies 

Wijzig om veiligheidsredenen meteen de in de fabriek ingestelde mastercode 1 2 3 4 5 6 7.  

Gebruik voor uw nieuwe code geen persoonlijke gegevens zoals geboortedatums of andere 

gegevens, die door kennis van uw persoon achterhaald zouden kunnen worden.  

Na invoer van een nieuwe code moet het elektronische slot bij open deur meerdere keren 

met de nieuwe code geopend en gesloten worden.  

Controleer na elk afsluiten of de safe is afgesloten.  
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2. Optische en akoestische signalen  
 

Signaal Uitleg Opmerking 

 Juiste invoer  

 Verkeerde invoer of code 
afgewezen 

 

 Kort signaal  

 Lang signaal  

 

☼ 

Led knippert om de 10 
seconden 

Blokkeertijd loopt 

Led knippert om de 2 seconden Openingsvertragingstijd loopt 

 
 

Batterij-waarschuwing Batterij moet snel worden 
vervangen 

 

3. Invoereenheid 
 

Primor RO 

 

 

4. Bediening slot 

4.1 Openen 

1 Voer uw uit 7 tekens 
bestaande code in, bijv. 
mastercode 

1234567 
  

2 Draai binnen 3 seconden de 
invoereenheid met de klok 
mee in de ‘open’-positie. Het 
slot is geopend.  

  

 

Na 4 keer na elkaar invoeren van een verkeerde code begint een blokkeertijd van 5 minuten 

af te lopen. Tijdens deze blokkeertijd licht de rode LED om de 10 seconden op en bij elke 
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toets druk weerklinkt een langer akoestisch signaal. Als na afloop van de blokkeertijd nog 2 

verkeerde codes worden ingevoerd, dan begint de blokkeertijd opnieuw. 

4.2 Afsluiten 

1 Sluit de deur aan de safe en 
draai de invoereenheid tegen 
de klok in in de ‘gesloten’-
positie. Het slot is afgesloten.  

  

 

5. Programmering slot 

5.1 Master-en gebruikerscodes 

 

5.1.1 Aanmaken van een gebruikerscode (programma 1) 

De master kan een gebruikerscode aanmaken, maar niet omgekeerd. 

 

1 Houd de toets ‘1’ ingedrukt tot 
de rode LED continu brandt. 1 

  

2 Draai binnen 3 seconden de 
invoereenheid met de klok mee 
in de ‘open’-positie. Het slot is 
geopend. 

1234567 
  

3 Voer de gebruikers-PIN in, 
bijvoorbeeld gebruiker 3. 3   

4 Voer de nieuwe uit 7 tekens 
bestaande gebruikerscode in, 
bijvoorbeeld: 

1111111   

5 Voer opnieuw de nieuwe uit 7 
tekens bestaande 
gebruikerscode in, 
bijvoorbeeld: 

1111111   

 

Een nieuwe gebruikerscode wordt alleen aangenomen als de code zich op twee plaatsen van 

een bestaande code onderscheidt. 

Als de nieuwe code wordt afgewezen, begint u opnieuw met de programmering. 
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5.1.2 Wijzigingen van de master- of gebruikerscode (programma 0) 

 

 

1 Houd de toets ‘0’ ingedrukt tot 
de rode LED continu brandt. 0 

  

2 Voer uw oude uit 7 tekens 
bestaande code in, 
bijvoorbeeld gebruikerscode. 

1111111 
  

3 Voer een nieuwe uit 7 tekens 
bestaande code in, 
bijvoorbeeld: 

5678913   

4 Voer opnieuw de nieuwe uit 7 
tekens bestaande code in, 
bijvoorbeeld: 

5678913   

 

Een nieuwe gebruikerscode wordt alleen aangenomen als de code zich op twee plaatsen van 

een bestaande code onderscheidt. 

Als de nieuwe code wordt afgewezen, begint u opnieuw met de programmering. 

 

5.1.3 Verwijderen van een gebruiker (programma 3) 

De master kan een gebruikerscode verwijderen, maar niet omgekeerd. 

 

1 Houd de toets ‘3’ ingedrukt tot 
de rode LED continu brandt. 3 

  

2 Voer uw uit 7 tekens bestaande 
mastercode in, bijvoorbeeld: 1234567 

  

3 Voer de gebruikers-PIN van de 
te verwijderen gebruiker in, 
bijvoorbeeld gebruiker 1. 

1   

 

5.2 Openingsvertragings-en vrijgavetijd 

Alleen de master kan de openingsvertraging programmeren of verwijderen. 

Openingsvertragingstijd: 01 tot 99 minuten – tijd die moet worden afgewacht, tot het slot 

kan worden geopend. 

Openingsvrijgavetijd: 01 tot 19 minuten – binnen deze tijd kan de master of gebruiker 

het slot met zijn code openen. 
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5.2.1 Instellen openingsvertragings-en vrijgavetijd (programma 9) 

 

1 Houd de toets ‘9’ ingedrukt tot 
de rode LED continu brandt. 9 

  

2 Voer uw uit 7 tekens bestaande 
mastercode in, bijvoorbeeld: 1234567 

  

3 Voer de 
openingsvertragingstijd in, 
bijvoorbeeld 20 minuten. 

20   

4 Voer de vrijgavetijd in, 
bijvoorbeeld 10 minuten. 10   

5 Voer opnieuw de 
openingsvertragingstijd in, 
bijvoorbeeld 20 minuten. 

20   

6 Voer opnieuw de vrijgavetijd in, 
bijvoorbeeld 10 minuten. 10   

 

De openingsvertragingstijd kan op elk moment verlengd worden. Verkorten van de 

openingsvertragingstijd is alleen mogelijk tijdens de vrijgavetijd. 

5.2.2 Openen met geactiveerde openingsvertragings- en vrijgavetijd 

 

1 Voer uw uit 7 tekens 
bestaande mastercode in, 
bijvoorbeeld: 

1234567 
  

2 Wacht het einde van de 
openingsvertragingstijd af.  ☼ 

 

3 Openingsvrijgavetijd start      ☼ 
 

4 Voer binnen de vrijgavetijd 
opnieuw uw uit 7 tekens 
bestaande code in, 
bijvoorbeeld mastercode. 

1234567   

5 Invoereenheid Primor RO 
Draai binnen 3 seconden de 
invoereenheid met de klik 
mee in de ‘open’-positie. Het 
slot is geopend. 

 

  

 

Een begonnen openingsvertragingstijd kan door een willekeurige toets in te drukken worden 

onderbroken. 

5.2.3 Verwijderen openingsvertraging (programma 9) 

De openingsvertragingstijd kan alleen binnen de vrijgavetijd verwijderd worden. De 

openingsvrijgavetijd loopt na het verwijderen van de openingsvertraging voor de laatste keer 

af. 
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1 Voer uw uit 7 tekens bestaande 
code in, bijvoorbeeld 
mastercode. 

1234567 
  

2 Wacht het einde van de 
openingsvertragingstijd af.  ☼ 

 

3 Openingsvrijgavetijd start      ☼ 
 

4 Houd de toets ‘9’ ingedrukt tot 
de rode LED continu brandt. 9   

5 Voer uw uit 7 tekens bestaande 
mastercode in, bijvoorbeeld: 1234567   

6 Openingsvertragingstijd 
verwijderen 00   

7 Vrijgavetijd verwijderen 01   

8 Openingsvertragingstijd 
opnieuw verwijderen 00   

9 Vrijgavetijd opnieuw 
verwijderen 01   

 

5.2.4 Openen met directe openingscode 

De directe openingscode is bedoeld om een openingsvertragingstijd te omzeilen. De directe 

openingscode komt overeen met de code van gebruiker 9. Er moet een gebruikerscode 

geactiveerd zijn. De code die als eerste wordt ingevoerd, mag niet identiek zijn aan de code 

van gebruiker 9. 

1 Voer uw uit 7 tekens 
bestaande mastercode in, 
bijvoorbeeld: 

1234567 
  

2 Openingsvertragingstijd start  ☼ 
 

3 Voer uw uit 7 tekens 
bestaande directe 
openingscode in, bijvoorbeeld: 

9999999   

4 Invoereenheid Primor RO 
Draai binnen 3 seconden de 
invoereenheid met de klok 
mee in de ‘open’-positie. Het 
slot is geopend. 

 

  

 

6. Bedieningsblokkering (programma 2) 

Alleen de master kan gelijktijdig alle gebruikerscode activeren/deactiveren. 

Als gebruikerscode gedeactiveerd zijn, dan kan het slot alleen nog met de mastercode 

geopend worden. 
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1 Houd de toets ‘2’ ingedrukt tot 
de rode LED continu brandt. 2 

  

2 Voer uw uit 7 tekens bestaande 
mastercode in, bijvoorbeeld: 1234567 

  

 

7. Overzicht gebruikers (programma 7) 

Deze functie geeft een overzicht van het aantal vrije resp. reeds bezette gebruikers. Alleen de 

master kan deze functie uitvoeren.  

1 Houd de toets ‘7’ ingedrukt tot 
de rode LED continu brandt. 7 

  

2 Voer uw uit 7 tekens 
bestaande mastercode in, 
bijvoorbeeld: 

1234567   

3 Voer de te controleren 
gebruikers-PIN in, 
bijvoorbeeld gebruiker 3, 5, 6.. 

3, 5, 6 vrij bezet 

4 Beëindig de afvraging. 0   

 

8. Systeem controleren (programma 5) 

Elke cijfertoets eenmaal indrukken. Een functionerende toets wordt met een dubbel 

akoestisch signaal bevestigd. Een niet herkende toets wordt bevestigd met een lang 

akoestisch signaal en de functietest wordt afgebroken. Het systeem moet gecontroleerd 

worden. 

1 Houd de toets ‘5’ ingedrukt tot 
de rode LED continu brandt. 5 

  

2 Druk eenmaal na elkaar 
(volgens volgorde) op elke 
toets. 

123…90 
  

 

9. Stroomtoevoer en batterijvervanging 

Het slot wordt door een 9V blokbatterij Alkaline van stroom voorzien (geen accu’s). Bij 

onvoldoende batterijlading volgt na invoer van de code meermaals na elkaar een 

waarschuwingssignaal en de rode LED knippert meermaals 

afwisselend. Vervang de batterij zo snel mogelijk. De 

geprogrammeerde codes blijven tijdens de batterijvervanging 

behouden. Gelieve gebruikte batterijen altijd milieuvriendelijk te 

verwerken. 

 


