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DIGITALE STALEN BRANDWERENDE KLUIS

Digitale stalen brandwerende kluis
INHOUD VAN DE VERPAKKING
BRENG KLUIS NIET TERUG
NAAR DE WINKEL!

1 – Digitale stalen brandwerende kluis
1 – Gebruiksaanwijzing
2 – Sleutels
1 – Sleutel voor noodbediening
4 – “AA”-batterijen
1 – Silicagelzakje

Voor ontbrekende onderdelen of problemen
bij het gebruik van uw kluis kunt u contact
opnemen met onze afdeling Klantenservice
via de telefoon.
De winkel accepteert geen geretourneerde
producten zonder voorafgaande toestemming.
U moet eerst contact opnemen met onze
afdeling Klantenservice.
VS/Canada 1-877-354-5457 (gratis)
Australië 0011-800-5325-7000 (gratis)
Duitsland 00-800-5325-7000 (gratis)

PRODUCTOVERZICHT

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze nooit in de kluis!

A - Sleutelgat
B - LCD-scherm
C - Deksel van het batterijenvakje
D - Deurscharnieren
E - Rubberen voetjes
F - Elektronisch digitaal
toetsenbord
G - Hoofdvak kluis
H - Kluisdeur
I - Serienummerlabel

INSTALLATIE & WERKING

INSTALLATIE & WERKING

STAP 1: INSTALLEER BATTERIJEN

STAP 2: KALENDER EN KLOK INSTELLEN

Voor uw gemak hebben we 4 "AA" batterijen bijgevoegd die de stroom leveren
voor het elektronische toetsenbord. Deze moeten worden geïnstalleerd voordat
u de kluis gebruikt.

Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd en het bedieningspaneel wordt gevoed, is de
volgende stap om te beginnen met het programmeren van de klok en kalender. LEES
ALLE AANWIJZINGEN EN SCHRIJF DE DATUM/DAG/TIJD OP ALVORENS TE
PROGRAMMEREN. NB: U moet alle informatie zonder vertragingen invoeren. Als het
lampje uit gaat, moet u opnieuw beginnen met programmeren.

1. Verwijder het batterijdeksel aan de rechterkant
van het bedieningspaneel door de klep in te
drukken en naar beneden te schuiven.

1.

2. Installeer de 4 "AA" batterijen in het batterijvak
zoals afgebeeld op de binnenkant van het
compartiment.

2.

3. Als de batterijen correct geplaatst zijn laat de
kluis een pieptoon horen en het LCD-scherm
knippert, en daarna kunt u "GOOD" lezen.
4. Zodra de batterijen correct zijn geïnstalleerd,
herplaatst u het batterij deksel.

1. Met de kluisdeur gesloten en vergrendeld, druk
1.

op de ""-toets, gevolgd door de "9"-toets. Het
LCD-scherm zal oranje gloeien.

3.

4.

BATTERIJEN VERVANGEN:
Voor het beste resultaat is het raadzaam om
de batterijen te vervangen wanneer ze zwak
zoals aangegeven op de indicator voor
batterijvermogen (A) of ten minste eenmaal
per jaar.
OPMERKING: Het is NIET AANGERADEN om
niet-alkaline of oplaadbare batterijen te
gebruiken.

VOORBEELD

2. Voer het jaar in – 2 cijfers

2.

2010 =

3. Voer de maand in – 2 cijfers

3.

februari =

4. Voer de datum in – 2 cijfers

4.

30

5. Voer de dag in – 1 cijfer (zie tabel hieronder)

5.

maandag =

6. Voer het uur in – 2 cijfers (zie tabel hieronder)

6.

9:26 uur =

7. Voer de minuten in – 2 cijfers

7.

9:26 uur =

DAG
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

#
1
2
3
4
5
6
7

UUR
1:00 u
2:00 u
3:00 u
4:00 u
5:00 u
6:00 u
7:00 u
8:00 u

##
01
02
03
04
05
06
07
08

Als het correct is ingevoerd zal het LCDscherm niet meer gloeien en de
informatie die u zojuist heeft
geprogrammeerd weergeven.

Als de batterijen worden verwijderd of falen zal het toetsenbordgeheugen
NIET worden gewist en de actieve geprogrammeerde code zal nog steeds
werken zodra er stroom is hersteld.
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UUR
9:00 u
10:00u
11:00 u
12:00 u
13:00 u
14:00 u
15:00 u
16:00 u

##
09
10
11
12
13
14
15
16

ste

=

UUR
17:00 u
18:00 u
19:00 u
20:00 u
21:00 u
22:00 u
23:00 u
24:00 u

##
17
18
19
20
21
22
23
00

STAP 3: KLUIS ONTGRENDELEN EN OPENEN
Deze kluis is voorzien van een dubbel digitaal /sleutel vergrendelingssysteem
dat het invoeren van een actieve gebruikerscode vereist om te ontgrendelen
en een sleutel om te openen. Het biedt ruimte voor twee afzonderlijke
herprogrammeerbare actieve gebruikerscodes.

De vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor de gebruikerscodes zijn “1 2 3
4” en “1 2 3 4 5 6”.

1. Begin door het invoeren van de sleutel in
het cilindrische sleutelgat aan de linkerkant
van het bedieningspaneel.

1.

2. Op het toetsenbord voert u de toets
“#” in, dan de gebruikerscode “1 2 3 4”,
gevolgd door opnieuw de toets “#”.

2.

3. Als de juiste code is ingevoerd verschijnt
OPEN in het LCD-scherm en u hoort een
beltoon die aangeeft dat de kluis is
ontgrendeld.

3.

4. Binnen 5 seconden draait u de sleutel naar
rechts (met de klok mee) en trekt u de deur
open.

4.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: Om de privacy te verzekeren moet deze
procedure worden herhaald voor beide in de fabriek vooraf ingestelde codes.

1. Open de kluis met de eerste in de fabriek
vooraf ingestelde (of de huidige actieve) code.
2. Als de juiste code is ingevoerd verschijnt
OPEN in het LCD-scherm en u hoort een
beltoon die aangeeft dat de kluis is
ontgrendeld.

1.

2.

3. Voer meteen “” in en vervolgens een nieuwe
code van 4-8 cijfers gevolgd door de toets “#”. 3.
(als u een code van 8 cijfers gebruikt hoeft u
niet te eindigen met de toets “#”.
4. Als het goed is ingevoerd zal “IN” verschijnen
op een blauw scherm gevolgd door een
beltoon en het nieuwe codecijfer zal
gedurende 1 seconde verschijnen.

__ __ __ __

4.

Herhaal dit proces om de tweede in de fabriek vooraf ingestelde code
opnieuw te programmeren.

DE KLUIS VERGRENDELEN:
Sluit zorgvuldig de deur, draai de sleutel
tegen de klok in naar links en verwijder
deze. De kluis is nu vergrendeld en een
actieve gebruikerscode moet opnieuw
worden ingevoerd om de kluis te openen.
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STAP 4: NIEUWE GEBRUIKERSCODES PROGRAMMEREN

Uw nieuwe code is nu klaar voor gebruik en de vorige code wordt gewist uit
het geheugen. Als u uw nieuwe code wilt wijzigen herhaalt u eenvoudig het
proces met de huidige actieve gebruikerscode(s) en voert u nieuwe code(s)
in.

DE KLUIS OPENEN MET DE NIEUWE
GEBRUIKERSCODE(S):
Herhaal het proces beschreven in STAP 3: KLUIS ONTGRENDELEN EN
OPENEN, waarbij u de in de fabriek vooraf ingestelde gebruikerscodes
vervangt met nieuwe gebruikerscode(s)

BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN
PRIVACYMODUS:
Als u wilt voorkomen dat uw persoonlijke code wordt
gelezen op het digitale scherm kunt u deze aan het
zicht onttrekken door de toets
“” na “#” te plaatsen.

Voorbeeld: “#  1 2 3 4 #”.

BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN
OPHALEN VAN GEBRUIKERSGESCHIEDENIS
Deze kluis heeft de mogelijkheid om in het geheugen tot 50 meldingen op te
nemen van wie toegang verkrijgt tot de kluis. Om deze gegevens op te halen
doet u het volgende:

Voer gebruikerscode 1 of gebruikerscode 2 in
en het scherm zal “OPEN” vertonen.

INVOER VAN ONJUISTE CODE:
Indien een onjuiste code is ingevoerd verschijnt het
woord "ERROR" op het digitale scherm en een
waarschuwingstoon klinkt. Op dat moment dient u
de juiste code opnieuw in te voeren.

Druk onmiddellijk op "0" om de geschiedenis te bekijken, te beginnen met de
meest recente gebeurtenis. Om eerdere evenementen te bekijken, drukt u
verder op "0" om een lijst weer te geven met tot 50 meldingen.

VERGRENDELINSGPERIODE VOOR BEVEILIGING:
Indien een onjuiste code (3) keer is ingevoerd zal het systeem voor 5 minuten de
vergrendelingsmodus invoeren.
De LCD vertoont “HOLD-05” met de resterende
minuten. Tijdens de eerste minuut klinkt het
beveiligingsalarm. Gedurende de hele periode van 5
minuten kan de kluis niet worden geopend. Indien
na de eerste periode van vijf minuten nog steeds
onjuiste codes worden ingevoerd zal een nieuwe
blokkering van 15 minuten beginnen en zal het
alarm afgaan tijdens de eerste minuut.

VOORBEELD
Druk

Om het alarm te deactiveren of de alarmsirene uit te
schakelen voert u een actieve gebruikerscode in.

Gebruikerscode 1 kreeg
toegang op

28 juni 2010 om 10:49 uur

Gebruikerscode 1 kreeg
toegang op

27 juni 2010 om 16:17 uur

Druk weer

Het scherm toont “ALERT-ON”.
Het alarm klinkt elke keer als:
 De onjuiste code 3 of meer keren wordt
ingevoerd om te openen
 De kluis meer dan 20° graden wordt gekanteld
 De kluis wordt geschud of een krachtige
impact ervaart.

29 juni 2010 om 16:17 uur

Druk weer

BEVEILIGINGSALARM:
Deze kluis is uitgerust met een alarm.
Om het alarm te activeren, drukt u op "0"
met gesloten deur.

Gebruikerscode 1 kreeg
toegang op

Enz.

VERLOREN TOEGANGSCODE
Als u de actieve gebruikercode(s) bent verloren of vergeten moet u contact
opnemen met Klantenservice voor toestemming en instructies voor het
herprogrammeren van code(s). U kunt de kluis openen met behulp van de
sleutel voor noodgevallen via de instructies op de volgende pagina.

TOEGANG IN NOODGEVALLEN

KLUIS OPENEN MET SLEUTEL VOOR NOODTOEGANG
Steek de sleutel voor
noodtoegang in het slot en
draai deze naar links.

VERLOREN COMBINATIES / VERVANGENDE SLEUTELS
De volgende informatie is nodig om vervangende combinaties en sleutels te bestellen:

BEPERKTE GARANTIE
LH Licensed Products, Inc, ("LHLP, Inc") garandeert dat gedurende een periode van zeven (7) jaar vanaf de datum van
aankoop, dit product vrij zal zijn van structurele of mechanische defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten.
LHLP, Inc, naar eigen keuze en als enige remedie van de koper onder deze garantie, zal dit product repareren of
vervangen of een onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode. Vervanging of reparatie
zal worden gedaan met een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet meer beschikbaar is, kan
vervanging worden uitgevoerd met een gelijkaardig product van gelijke of grotere waarde. DIT IS UW ENIGE
GARANTIE.
Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop in de detailhandel en is
niet overdraagbaar. U moet het originele aankoopbewijs bewaren. Bewijs van aankoop is vereist om garantieservice te
verkrijgen.

1. BEWIJS VAN EIGENDOM (1 van de 2 onderstaande opties)
AANKOOPBEWIJS & IDENTIFICATIE - ALLEEN INTERNATIONALE BESTELLINGEN!
•
Kopie van aankoopbon met de winkel, datum & productbeschrijving.
•
Kopie van uw foto I.D. (Rijbewijs, paspoort, ID-kaart).
PRODUCTEIGENDOM VERIFICATIEFORMULIER
Als het verkoopbewijs niet beschikbaar is, neem dan contact met ons op via e-mail of
telefoon om naar een "Producteigendom verificatieformulier" te vragen
2. BESTELINFORMATIE
CONTACTINFORMATIE
PRODUCTINFORMATIE
•
Naam & afleveradres
•
Kluis modelnummer
•
E-mailadres (indien beschikbaar)
•
Kluis serienummer
•
Telefoonnummer
•
Vergrendelsleutelnummer
•
Beste tijd om contact met u op te nemen
•
Hoeveelheid sleutels besteld

LHLP, Inc distributeurs, servicecentra, of winkels die dit product verkopen hebben niet het recht om de bepalingen en
voorwaarden van deze garantie te veranderen, te wijzigen of in enig opzicht te wijzigen.

3. BETAALINFORMATIE
VERSCHULDIGD BEDRAG
• Per sleutel:
VS/Canada - $12.00 (USD)
Australië - $15.00 (AUD)
Duitsland - €11.00 (EU)
• Expreslevering:
Neem contact met ons op voor extra kosten

DE BOVENSTAANDE GARANTIE IS IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET
INCLUSIEF GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN LHLP, INC
WIJST ALLE ANDERE CONVENANTEN EN GARANTIES AF.

BETAALMETHODE
• Telefoon:
Visa of
MasterCard
• Post:
Cheque of postwissel

Onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

KLUIS IDENTIFICATIENUMMERS VINDEN
SERIENUMMER
Bevindt zich rechtsonder op de voorzijde van de
kluis.
Kluis ID-labels niet verwijderen!
SLEUTELNUMMER
4-cijferig nummer gegraveerd op de metalen
rand rond het sleutelgat.

Deze garantie geldt niet voor de afwerking van het product. Deze garantie dekt geen normale slijtage van onderdelen of
schade als gevolg van een van de volgende: onachtzaam gebruik of misbruik van het product, gebruik in strijd met de
gebruiksaanwijzing, demontage, reparatie of wijzigingen door anderen dan LHLP, Inc of een geautoriseerd
servicecentrum, onjuiste installatie, of blootstelling aan extreme hitte of vocht. Verder geldt de garantie niet voor
gevallen van overmacht, zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's.
LHLP, Inc is niet aansprakelijk voor enige incidentele schade of gevolgschade veroorzaakt door de schending van enige
uitdrukkelijke of impliciete garantie of anderszins met betrekking tot de verkoop van dit product. LHLP, Inc is ook niet
verantwoordelijk voor: kosten in verband met het verwijderen of installeren van het product, schade aan of verlies van de
inhoud van het product, noch voor de ongeoorloofde verwijdering van de inhoud, of schade opgelopen tijdens de
verzending.

Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot de duur van de bovenstaande garantieperiode. Sommige staten,
provincies of rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of beperkingen
op hoe lang een stilzwijgende garantie duurt toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluiting mogelijk niet voor u
gelden. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat
tot staat of van provincie tot provincie, of rechtsgebied.

LEVENSLANGE VERVANGINGSGARANTIE NA BRAND
Als dit Honeywell UL-geclassificeerd brandwerende product is aangekocht bij LH Licensed Products, Inc ("LHLP") en
wordt beschadigd door brand op enig moment terwijl het nog steeds eigendom is van u (de oorspronkelijke eigenaar),
zal LHLP een gratis vervanging verzenden als u het volgende aan de klantenservice stuurt, LH Licensed Products, Inc,
860 E. Sandhill Ave, Carson, CA 90746 USA.:
1. Uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer met netnummer;
2. Een beschrijving van de brand, het modelnummer en een foto van de verbrande eenheid, en een kopie van het
verslag van de brandweer, verzekering of politie.
Vracht op de vervangende eenheid is niet inbegrepen in de garantie en moet worden betaald door de consument. Als
een identiek product niet meer beschikbaar is zal LHLP een soortgelijke eenheid leveren van de huidige productlijn.
LHLP is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan de inhoud van de kluis.

CONTACT MET KLANTENSERVICE
E-MAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com
ADRES: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA
TELEFOON: VS/Canada 1-877-354-5457 (gratis)
Australië 0011-800-5325-7000 (gratis)
Duitsland 00-800-5325-7000 (gratis)
CALLCENTER UREN: VS/Canada 7am – 5pm (PST) maan - vrij
Australië 12am - 10am (AEST) dins–zat
Duitsland 4pm - 2am (CET) maan–vrij
TERUGBELUREN: Australië 12am – 3pm (AEST) dins–zat
Duitsland 4pm - 7am (CET) maan–vrij
INTERNATIONALE TERUGBELUREN:
Als u met een klantenassistent wilt spreken en geen contact met ons kunt opnemen
tijdens de Callcenter uren, stuur dan een e-mail of laat een telefonisch bericht achter met
uw naam, telefoonnummer en de beste tijd voor ons om contact met u op te nemen
tijdens het Terugbeluur hierboven. U zult tijdens de volgende werkdag worden
teruggebeld.

Het Honeywell handelsmerk wordt gebruikt onder licentie van
Honeywell International Inc. Honeywell International Inc geeft geen
verklaringen of garanties met betrekking tot dit product.
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