
  
Met vertragingstijd (VT) wordt bedoeld: de tijd, na afloop waarvan het mogelijk is om het slot 
te openen. Met openingstijd (OT) wordt bedoeld: de tijd, gedurende welke het slot na afloop 
van de vertragingstijd geopend kan worden. De vertragingstijd (VT) kan tussen 01-99 
minuten worden ingesteld. De openingstijd (OT) kan tussen 1-9 minuten worden ingesteld. 
Aan iedere geldige code kan een VT en OT worden toegewezen.     

M1) Instellen / wijzigen van de VT / OT

  

(1) Slot met geldige eerste code (zie onder punt B) 
of 
1e + 2e deelcode openen (zie onder punt L2)  

(2) (ON) indrukken  
(3) (P) indrukken  
(4) Geldige eerste code of 1e + 2e deelcode opnieuw 

invoeren 
groene LED brandt constant 

(5) (P) indrukken  
(6) (1) indrukken, bij invoer van VT / OT voor geldige 

eerste code of 
enkelvoudige dubbelcode (zuiver vier-ogen principe); 
(2) indrukken bij invoer van VT / OT voor geldige 
tweede code of 
gedelegeerde dubbele code  

(7) Invoer van een tweecijferige VT waarde (01-99 min.) 
en 
invoer van een eencijferige OT waarde (1-9 min.) 

1x groen licht op 

(8) VT en OT bij geopende deur testen 
 hendel 90° tegen de wijzers van de klok in tot aan 

de aanslag draaien  
(9) Slot openen (zie onder punt M3))  

    

M2) Verwijderen van de VT / OT

  

(1) Volgens punt M1) (1)-(6) met de van een VT / OT 
voorziene code openen en programmering 
voorbereiden  

(2) Bij invoer van de VT / OT waarden de toetsen 

 

(3x toets 0 ) indrukken (waarden steeds op 0 
zetten) 

1x groen licht op 
 VT en OT zijn gewist 

    



M3) Openen met VT / OT

  
(1) (ON) indrukken  
(2) Geldige van VT / OT voorziene code (eerste code, 

tweede code of corresponderende dubbele code) 
invoeren 

1x groen licht op 
VT: rode LED knippert elke 5 
seconden; 
einde van de VT: akoestisch 
signaal; 
OT: groene LED knippert 
elke 5 seconden, begeleid 
door een akoestisch signaal 

(3) Geldige van VT / OT voorziene code (eerste code, 
tweede code of corresponderende dubbele code) 
tijdens de OT opnieuw invoeren 

1x groen licht op 

(4)  hendel 90° tegen de wijzers van de klok in tot aan 
de aanslag draaien  

  

Let op: Door de (P)-toets binnen de VT in te drukken wordt deze afgebroken. Om 
opnieuw te openen de hele handeling herhalen. Binnen de OT is het mogelijk om 3 keer 
een code in te voeren. Na de derde foutieve invoer moet de complete handeling herhaald 
worden.   


