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Codes – basis informatie  

• Het slot heeft 3 code niveaus: 

1. Mastercode (bestaat uit 8 cijfers) 

a. De mastercode kan het slot openen, de mastercode wijzigen en de sub-mastercode en 

gebruikerscode instellen, wijzigen en verwijderen.  

2. Sub-Master code (bestaat uit 6 cijfers) 

a. De sub-mastercode kan het slot openen, de sub-mastercode wijzigen en de 

gebruikerscode instellen, wijzigen en verwijderen. 

3. Gebruikerscode (bestaat uit 4 cijfers) 

a. De gebruikerscode kan het slot openen en de gebruikerscode wijzigen.  

 

• Het slot komt standaard met 2 fabriekscodes:  

1. Master code: 11 33 55 77 

2. Gebruikerscode: 22 44  

• Vier seconden na het invoeren van een code zal het slot automatisch vergrendelen 

Gebruikersinstructies  
• Let op!: Het slot heeft een toetsenboord met 10 toetsen en 1 grote ‘’OK’’ knop.  

• Als er 3 onjuiste codes worden ingevoerd blokkeert het slot voor 10 seconden.  

• Als de batterijen vervangen moeten worden knippert er een rood licht voordat het slot gebruikt wordt. Als 

dit licht begint te knipperen dienen de batterijen zo spoedig mogelijk te worden vervangen.  

• Het niveau van de batterijen kan getest worden door twee keer op de grote knop te duwen. 

• Als de batterijen leeg zijn kan het slot geopend worden met de (2x) meegeleverde noodsleutel(s)  

De mastercode wijzigen  

Instructie:  

Druk op de ‘’OK’’ knop → voer de oude mastercode in → toets ‘’01” → voer de nieuwe mastercode in → 

herhaal de nieuwe mastercode 

De sub-mastercode wijzigen  

Instructie wijzigen met mastercode: 

Druk op de ‘’OK’’ knop → voer de mastercode in → toets ‘’03’’ → voer de nieuwe sub-mastercode in → 

herhaal de nieuwe sub-mastercode  

Instructie wijzigen met sub-mastercode: 

Druk op de ‘’OK’’ knop → voer de oude sub-mastercode in → toets ‘’03’’ → voer de nieuwe sub-mastercode 

in  

De sub-mastercode verwijderen  

Instructie:  

Druk op de ‘’OK’’ knop → voor de mastercode in → toets ‘’07 
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De gebruikerscode wijzigen 

Instructie wijzigen met mastercode: 

Druk op de ‘’OK’’ knop → voer de mastercode in → toets ‘’02’’ → voer de nieuwe gebruikerscode in  

Instructie wijzigen met de sub-mastercode: 

Druk op de ‘’OK’’ knop → voer de sub-mastercode in → toets ‘’02’’ → voer de nieuwe gebruikerscode in  

Instructies wijzigen met de gebruikerscode: 

Druk op de ‘’OK’’ knop → voer de oude gebruikerscode in → toets ‘’02’’ → voer de nieuwe gebruikerscode 

in → herhaal de nieuwe gebruikerscode 


