Handleiding S&G 6700 mechanische cijferslot
de

Stap 3: draai de cijferknop 2x naar links, tot het getal “40” voor de 2 keer exact
onder de openingsstreep staat
Stap 4: draai de cijferknop naar rechts tot deze niet verder kan. Onder de
openingsstreep staat dan een getal tussen de 0 en 90 en het slot is open

Figuur A

Figuur B

Het slot sluiten:
Draai de cijferknop tenminste 4x naar links om het slot weer te sluiten.

De cijfercombinatie veranderen (figuur B)
Figuur C
e

Let op: Voor het verstellen heeft u de juiste verstelsleutel nodig. Het 3 getal mag
NIET tussen 0 en 11 liggen. De getallen van de nieuwe combinatie dienen
tenminste 5 cijfers uit elkaar te liggen.

Let op: Draai de cijferknop altijd langzaam en gelijkmatig om vergissingen te
voorkomen. Draai niet terug wanneer u de knop te ver hebt gedraaid. Wanneer u
een vergissing heeft gemaakt dient de volledige combinatie opnieuw te worden
gedraaid. Tel niet het aantal omwentelingen maar het aantal malen dat een getal
voorbij de openingstreep is gedraaid. Zorg dat u recht op de draaischijf kijkt, niet
vanuit een hoek.
Standaard fabriekscode: 20 – 60 – 40
Deze code dient u uit veiligheidsoverwegingen direct te wijzigen!

Het slot openen (figuur A)
de

Stap 1: draai de cijferknop 4x naar links, tot het getal “20” voor de 4 keer exact
onder de openingsstreep (pijl) staat
de
Stap 2: draai de cijferknop 3x naar rechts, tot het getal “60” voor de 3 keer
exact onder de openingsstreep (pijl) staat

Stap 1: gebruik de fabriekscode om de kluis te openen. Laat daarna de deur open,
maar sluit het slot
Stap 2: open het slot weer, maar maak nu gebruik van de verstelstreep (de streep
op 11 uur)
Stap 3: stop de sleutel nu zover als mogelijk in het sleutelgat (figuur C)
Stap 4: draai de sleutel 90° linksom in
Stap 5: stel de nieuwe code als volgt in
de
1. draai de cijferknop 4x naar links, tot het eerste getal voor de 4
keer bij de verstelstreep staat
de
2. draai de cijferknop 3x naar rechts, tot het tweede getal voor de 3
keer bij de verstelstreep staat
de
3. draai de cijferknop 2x naar links, tot het derde getal voor de 2 keer
bij de verstelstreep staat
Stap 6: Verstelsleutel 90° terug draaien en voorzichtig uit het slot nemen
Stap 7: Het slot is nu op de nieuwe combinatie ingesteld. Voordat u de kluis sluit
en op slot draait, dient u de nieuwe code minimaal drie keer te testen met een
geopende deur.
Belangrijk: Kies geen codes die refereren aan verjaardagen of andere
voorspelbare data.

