
24 UUR BESCHERMING ELKE DAG 
Gefeliciteerd  met uw PROTECTOR ELECTRONIC DIAL  

anti-diefstal safe met elektronisch slot met draaiknop en LED display  

Handleiding

 
Lees de handleiding eerst aandachtig door, voordat u de safe gaat gebruiken.  
Bewaar de bijgeleverde noodsleutels nooit in of in de buurt van de kluis!!!  

De batterijen voor het slot worden in de verpakking bijgeleverd.  Wanneer u de deur van de kluis opent,  ziet u aan 
de binnenkant van de deur het batterijen compartiment.  Schuif het afdekplaatje naar rechts om het compartiment te 
openen,  plaats de batterijen op de juiste manier in het compartiment en schuif het afdekplaatje weer terug 
(Zie figuur 2)  

Openen

  

De standaard fabriekscode is 00 00 00 00 00 
Draai de knop totdat 00 in het display staat. Druk nu op de knop. U hoort een pieptoon  en de 00 knippert 3x. 
Druk nog 4x op de draaiknop, in het display ziet u  5 cirkeltjes verschijnen en na de 4e druk op de knop een open 
slot. .  
De schoten worden automatisch ingetrokken en door de deur naar u toe te trekken opent u de kluis.  

Sluiten:

  

Sluit het slot door de deur dicht te doen en op de draaiknop te drukken. 

 

Wanneer er in het display er EE staat en 3x knippert, betekend dit dat deur geblokkeerd is. Open de deur en 
verwijder hetgeen dat de schoten blokkeert. Sluit de deur en druk weer op de draaiknop.  

Foutieve code invoer:

  

Een foute code wordt aangegeven met E1, E2 of E3. 

 

Wanneer er achter elkaar  3 foutieve codes ingevoerd worden, kan er 2 minuten geen code worden ingevoerd. 
Tijdens die 2 minuten staat er ------- in het display.  

Code wijzigen:

  

Wijzig de code altijd met de deur open en  probeer de nieuwe code een aantal keer uit zodat u zeker weet dat deze 
goed werkt! 

 

De code instelknop bevindt zich aan de binnenzijde van de deur, deze ziet u pas wanneer u het klepje waarachter 
de batterijen zich bevinden naar rechts schuift. (Zie figuur 2) 

 

Druk op de code instelknop (in het display: 

  

en twee pieptonen)  

 

Met de deur open kiest u de eerste twee getallen (van 00 t/m 99) van uw persoonlijke code door te draaien aan de 
draaiknop. Door op de draaiknop te drukken bevestigt u de ingegeven eerste 2 cijfers, u hoort een pieptoon ter 
bevestiging. 

 

Herhaal deze procedure nog 4x, zodat alle 10 de cijfers van uw persoonlijke code in gevoerd zijn. Zodra u voor 
de laatste keer op de draaiknop gedrukt heeft gaat het sleuteltje in het display ( ) 3x  knipperen en verdwijnt 
dan weer ten teken dat de code opgeslagen is. 

 

Houdt de deur open en druk op de draaiknop, de schoten schuiven nu vanzelf uit. 

 

Open de kluis nu volgens nu normale procedure. 

 

Probeer de code nu een aantal maal met geopende deur.  

Powersave modus

  

Er dient niet meer dan 20 seconden tussen twee handelingen te zitten, want dan wordt het display donker en gaat 
de powersave modus aan.  

Batterijen verwisselen

  

Wanneer er in het display een batterij te zien is (Zie figuur 3.3), betekent dit dat de batterijspanning laag is en de 
batterijen verwisseld dienen te worden. 

 

Het batterijencompartiment bevindt zich aan de binnenzijde van de deur en bevat 4 alkaline 1,5 volt batterijen..  

Kluis openen met noodsleutel

  

Bewaar de noodsleutels nooit in of in de buurt van de kluis !! 

 

Wanneer u de batterijen niet tijdig heeft verwisseld of als u de code bent vergeten kunt u de kluis niet met het 
elektronische slot openen. U kunt de kluis dan openen met één van de twee noodsleutels die met de kluis 
meegeleverd zijn. 

 

Verwijder het displaykapje van het slot (Zie figuur 1). Hierachter bevindt zich het sleutelslot om de kluis met de 
noodsleutel te openen.  



  
Figuur 1

    

Figuur 2

   

Code instelknop 

 

Schuifrichting van deksel   

Figuur 3

  

1. Sleutel afbeelding 
2. Cirkeltje, verschijnt in het display na de invoer van 2 codecijfers 
3. Batterij afbeelding, verschijnt in het display waneer de batterijen leeg raken 
4. Open slot afbeelding, verschijnt in display wanneer de juiste code is ingevoerd en het slot 

open gaat. 
5. Code cijfers         


