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Handleiding Hotelsafe  
Saga  LTP 
 

 
 
 
 
Openen :    Voorbeeld !     1234 
 
Sluiten:       Voorbeeld !    1234  ( lock ) 
 
 
Code wijzigen: 
Deur in open positie  nieuwe code (lock)  
( 4 cijfers ) 
 
Testen van de Batterijen: 
Deur in afgesloten positie druk op (lock) 
In display BA-HI  batterij oke 
In display BA-LO batterij vervangen 
 
 
Openen met de noodsleutel. 

1. Verwijder het koperkleurige plaatje 
met de twee boutjes: hier bevind 
zich het noodsleutel slot. 

2. Plaats de noodsleutel en draai deze 
rechtsom en open de kluisdeur. 

3. Hierna de sleutel weer verwijderen 
uit het slot. 

 
Batterijen testen 

1. Toets bij gesloten deur de 
toets Lock in 

2. Bij schermweergaven BA-HI 
 batterijen zijn vol 

3. Bij schermweergaven BA-LO 
batterijen moeten vervangen 
worden 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vervangen van de batterijen 

1.    In de kluis met code of noodsleutel 
2. Verwijder batterij deksel aan de 

binnenzijde van de deur  
3. Vervang de vier batterijen.  
4. Gebruik uitsluitend 1.5volt alkaline 

Duracell ! 
 
Veranderen van de mastercode bij 
geopende deur! 

1. Toets: Clear  
2. Toets huidige mastercode             

(opvraagbaar ) 
3. Toets nieuwe mastercode 
4. Display geeft aan NEW 
5. Toets noogmaals de nieuwe 

mastercode 
6. Display geeft aan DONE 

  
Dataweergave van hotelkluis. 
 
Normale dataweergave 
AGAIN: de zojuist ingetoetste cijfers moeten 
opnieuw ingevoerd worden. 
BA-HI: de batterijen zijn vol. 
BA-LO: de batterijen zijn bijna leeg. 
CLOSE: de grendels zijn uitgeschoven. 
DONE : de procedure is succesvol 
afgesloten. 
NEW: de nieuwe cijfers moeten opnieuw 
ingetoetst worden. 
OPEN: de grendels zijn ingeschoven en de 
deur kan geopend worden. 
 
Foutmeldingen weergave.  
HOLD 15: na vier keer een verkeerde code 
ingetoetst te hebben volgt er een 
blokkering in het systeem met een wachttijd 
van 15 minuten.  
 
ERROR 1: grendels zijn vastgelopen en de 
deur gaat niet open. Geef een klein duwtje 
tegen de deur voer opnieuw de 
openingsprocedure uit.           

 
ERROR 2: grendels zijn vastgelopen en de 
deur sluit niet af. Geef een duwtje tege n de 
deur zodat deze goed sluit. 
  
 
 


