2. Teken de boorgaten op de gewenste boorlocatie
3. Boor de boorgaten.
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De veiligste en meest
verkochte sleutelkluis in de
zorg, beveiliging en
nieuwbouw model 2021
Product: DD-120120
___________________________________________

Combinatieslot tot 10.000 mogelijke
combinaties
Dimensies 87 x 120 x 40 mm
Gewicht 440 gram
De mini sleutelkluis is geschikt voor
binnen en buiten.

1. Open de minisleutelkluis door de cijfers erop te
rollen stel de startpositie in op 0-0-0-0 en duw het
linker handeltje naar beneden, het kluisje gaat dan
automatisch open.

Zorg ervoor dat er geen leidingen of kabels lopen op
de plaats van de boorlocatie!
4. Plaats de pluggen in de boorgaten.
5. Op een houten achtergrond hoeft u natuurlijk niet te
boren, maar kunt u de bijgeleverde schroeven direct in
de bestemde gaten schroeven.
6. Schroef de mini sleutelkluis goed vast.

Zet de resetschakelaar aan de binnenkant in
stand B zoals aangegeven.
Stel uw gewenste cijfercode in en schrijf die
eerst even op, want als u hem vergeet krijgt u
het kluisje niet meer open.
Zet de resetschakelaar terug in stand A, dan
is uw zelf bedachte cijfercode definitief
ingesteld.
Sluit de deur van de minisleutelkluis.
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u
vertrouwd te maken met de werking van uw
nieuwe mini sleutelkluis.
Maak uzelf vertrouwd met de werking van dit
product.
Bewaar deze instructies op een veilige plaats,
zodat u altijd weet hoe u de cijfercode kunt
wijzigen.
U kunt de cijfercode zo vaak wijzigen als u
wenst.
Alle wijzigingen en reparaties aan het apparaat
of accessoires mogen alleen door de fabrikant
worden gedaan.
Probeer dus nooit zelf wijzigingen aan het
product aan te brengen, want dan verliest u de
garantie op het product.
Stel het product nooit bloot aan extreme hitte.
Dompel het product nooit onder in water of iets
anders!
Technische wijzigingen en fouten
voorbehouden!

Indien u nog vragen heeft over de installatie of het
gebruik van de mini sleutelkluis kunt u altijd bellen of
mailen met onze support afdeling op de pagina:
https://www.smcproducts.eu/support-page/
Productcode: DD-120120
EAN: 8720053025585

