
 

 

 

 

Let op, er zijn 2 verschillende gebruikershandleidingen. 

 Check het bouwjaar van uw kluis (dit staat op het certificaat aan de binnenzijde van de kluisdeur) 

• PS310 gebruikershandleiding is voor kluizen met bouwjaar vanaf 2019 

• PS300 gebruikershandleiding is voor kluizen met bouwjaar 2018 en ouder 

 

 

 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING PS300 
 

Invoeren van de code 

Het elektronisch slot PS300 werkt met een 6-tot 8-cijferige code.  

Iedere invoer wordt bevestigd door een piepsignaal en het oplichten van het groene lampje.  

Het invoeren van een geldige code geeft twee keer een kort signaal en knippert het groene lampje 

twee keer. Bij een ongeldige code hoort u een lang signaal en knippert het rode lampje. 

 

Openen van de kluis 

Wanneer u de kluis voor het eerst opent, gebruik dan de fabriekscode: 

[ON] – [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [ENTER] (Dit is de mastercode). 

U kunt eventueel de kluis openen met de mastercode en met een gebruikerscode.  

Na het invoeren van de code heeft u vijf seconden de tijd om de deur te ontgrendelen. 

Indien u de deur niet binnen vijf seconden opent, zal het slot automatisch weer vergrendeld. 

 

Sluiten van de kluis 

Sluit de deur en draai de handgreep tegen de klok in en het slot wordt nu automatisch vergrendeld.  

Manipulatie beveiliging. 

Wanneer drie keer een foutieve code is ingetoetst (achter elkaar), zal het slot vijf minuten blokkeren. 

Tijdens deze blokkering knippert het rode lampje om de paar seconden.  

Indien (zodra de blokkering voorbij is) twee keer een foutieve code wordt ingetoetst, volgt er 

opnieuw een wachttijd van vijf minuten.  

 

Manipulatiebeveiliging 

Het toetsenbord wordt automatisch vijf minuten geblokkeerd indien er drie foutieve codes achter 

elkaar worden ingevoerd. Gedurende deze periode knippert het rode lampje elke paar seconden. 

Wanneer u na afloop van de blokkeerperiode weer twee keer een foutieve code ingeeft,  

volgt er opnieuw een wachttijd van vijf minuten 

 

Belangrijke tips 

Verander de fabriekscode zodra u de kluis in gebruik neemt. Zorg er voor dat de deur open is tijdens 

het veranderen van de codecombinatie. Gebruik geen voor de hand liggende combinatie, zoals 

geboortedatum of een deel van uw telefoonnummer.   



 

 

 

 

Mastercode wijzigen 

Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u de code gaat wijzigen. Toets [ON] - mastercode – 

[ENTER] (of fabriekscode 123456 wanneer u het slot voor de eerste keer gebruikt).  

Open de deur en vergrendel het slot met geopende deur. 

• Toets [ON] 

• Toets (Enter] 

• Toets [1] 

• Toets [Enter] 

• Toets de mastercode (bij eerste gebruik is dat de fabriekscode 123456) 

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

• Toets de nieuwe mastercode (uw persoonlijke code) 

• Toets [Enter] (u hoort 2 tonen) 

• Herhaal de nieuwe mastercode 

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

De nieuwe mastercode staat nu ingesteld. Indien de nieuwe code niet wordt geaccepteerd, klinkt er 

een lang signaal en knippert er een rood lampje.  

Begin dan opnieuw opnieuw om de mastercode te wijzigen.  

Na het wijzigen van de code kunt u het beste de nieuwe code meerdere keren testen bij een 

geopende deur. 

 

Gebruikerscode instellen 

De gebruikerscode kan alleen ingesteld worden als de mastercode gewijzigd is van de fabriekscode 

naar uw persoonlijke code. Let op, de gebruikerscode mag niet hetzelfde zijn als de mastercode! 

Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u de code gaat wijzigen ([ON] - mastercode - [ENTER]). 

Open de deur en vergrendel het slot met geopende deur. 

• Toets [ON] 

• Toets (Enter] 

• Toets [2] 

• Toets [Enter] 

• Toets de mastercode  

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

• Toets de nieuwe gebruikerscode (niet gelijk aan de mastercode) 

• Toets [Enter] (U hoort 2 tonen) 

• Herhaal de nieuwe gebruikerscode 

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

De gebruikerscode staat nu ingesteld. Indien de code niet wordt geaccepteerd,  

klinkt er een lang signaal en knippert er een rood lampje.  

Begin dan opnieuw om de gebruikerscode in te stellen.  

Na het instellen van de code kunt u het beste de nieuwe code meerdere keren testen bij een 

geopende deur. 

  



 

 

 

 

Gebruikerscode wijzigen (door gebruiker, zonder mastercode) 

Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u de code gaat wijzigen ([ON] - gebruikerscode - 

[ENTER]). Open de deur en vergrendel het slot met geopende deur. 

• Toets [ON] 

• Toets (Enter] 

• Toets [3] 

• Toets [Enter] 

• Toets de huidige gebruikerscode  

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

• Toets de nieuwe gebruikerscode 

• Toets [Enter] (U hoort 2 tonen) 

• Herhaal de nieuwe gebruikerscode 

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

De nieuwe gebruikerscode staat nu ingesteld. Indien de code niet wordt geaccepteerd,  

klinkt er een lang signaal en knippert er een rood lampje.  

Begin dan opnieuw om de gebruikerscode in te stellen.  

Na het instellen van de code kunt u het beste de nieuwe code testen bij een geopende deur. 

 

Gebruikerscode verwijderen 

Alleen met de mastercode kunt u een gebruikerscode verwijderen. 

• Toets [ON] 

• Toets (Enter] 

• Toets [0] 

• Toets [Enter] 

• Toets de mastercode  

• Toets [Enter] (U hoort 2 tonen) 

De gebruikerscode is verwijderd. Alleen de mastercode is nog geldig. Indien het verwijderen van de 

gebruiker niet is gelukt, klinkt er een lang signaal en knippert er een rood lampje. 

Begin dan opnieuw bij stap 1 om de gebruikerscode te verwijderen. 

 

Openingsvertraging en openingsvenster 

De openingsvertraging kan ingesteld worden tussen 1-99 minuten.  

Dit is de wachttijd voordat u het slot kunt openen. 

Het openingsvenster kunt u instellen van 1 tot 9 minuten. 

Dit bepaalt de tijd die u heeft om de kluis te openen. 

U dient in die tijd opnieuw de code in te voeren voor het openen van de kluis. 

 

Intoetsen code - start openingsvertraging 

 

 

 

 

Wachttijd openingsvertraging 

 

 

 

 

 

Openingsvenster - toets uw code opnieuw in  



 

 

 

 

 

Inschakelen openingsvertraging en openingsvenster 

Alleen de mastercode kan een openingsvertraging en openingsvenster programmeren.  

Zorg ervoor dat de kluisdeur geopend is als u gaat instellen ([ON] - mastercode - [ENTER]). 

Open de deur en vergrendel het slot met geopende deur. 

• Toets [ON] 

• Toets (Enter] 

• Toets [6] 

• Toets [Enter] 

• Toets de mastercode  

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

• Toets openingsvertraging met twee cijfers (bijvoorbeeld “05” voor vijf minuten) 

• Toets openingsvenstertijd met 1 cijfer (bijvoorbeeld “1” voor één minuut) 

• Toets [Enter] (U hoort 2 tonen) 

De openingsvertraging en het openingsvenster staan nu ingesteld. 

 

Openen met openingsvertraging en openingsvenster 

• Toets [ON] 

• Toets de master- of gebruikerscode 

• Toets [Enter] rood en groen lampje branden 

- Openingsvertragingstijd start, het rode lampje brandt elke vijf seconden 

- Openingsvertragingstijd is verstreken, u hoort een geluidssignaal 

- Openingsvenstertijd start, u hoort een geluidssignaal en het rode lampje brandt elke vijf 

seconden 

• Toets de master- of gebruikerscode 

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

• Open de hangreep binnen vijf seconden 

Wanneer de openingsvenstertijd is verstreken kunt u de kluis niet meer openen en dient u 

bovenstaande procedure te herhalen. 

 

Openingsvertraging uitschakelen 

Open de kluis zoals is beschreven in “Openen met openingsvertraging en openingsvenster.” 

• Toets [ON] 

• Toets [Enter] 

• Toets [6] 

• Toets [Enter] 

• Toets de mastercode 

• Toets [Enter] (Bij correcte invoer hoort u 2 tonen) 

• Toets [0] [0] [0] 

• Toets [Enter] (U hoort 2 tonen) 

De openingsvertraging en het openingsvenster zijn nu uitgeschakeld. 

 

Openingsvertraging en/of openingsvenster wijzigen 

Schakel eerst ingestelde openingsvertraging uit (zie: “Openingsvertraging uitschakelen”) 

En stel dan de nieuwe vertraging in (zie “Inschakelen openingsvertraging en openingsvenster”) 

  



 

 

 

 

 

Geluidssignaal openingsvenster aan- of uitzetten 

Alleen met de mastercode kunt u het geluidssignaal aan- of uitzetten. 

• Toets [ON] 

• Toets (Enter] 

• Toets [5] 

• Toets [Enter] 

• Toets de mastercode  

• Toets [Enter] (U hoort 2 tonen) 

 

Batterij wisselen 

Zodra de batterij bijna leeg is (en de spanning te laag wordt), zal het rode lampje 5 keer gaan 

knipperen en klinkt er bij het openen van de deur meermaals een waarschuwingssignaal. Dit is het 

teken dat de batterij moet worden verwisseld. 

 

Gebruik geen oplaadbare batterijen, maar alleen 9V batterijen van hoge kwaliteit.  

 

Schroef het batterijklepje aan de binnenkant van de deur los. Neem de batterij uit, plaats een nieuwe  

batterij en schroef vervolgens het klepje weer vast. Test vervolgens het openen en sluiten een paar 

keer met geopende deur. 

 

 


