
 
Veiligheidswaarschuwing: Gebruik geen 
persoonlijke data zoals verjaardagen of  

telefoonnummers als code. 

Eerst dienen de batterijen geplaatst te worden. Hiervoor 
zijn vier alkaline AA batterijen benodigd (de batterijen 
worden niet meegeleverd). Oplaadbare of andere niet-
alkaline batterijen worden ten strengste afgeraden voor in 
het elektronische slot. 
Om de batterijen te plaatsen dient het batterijvak aan de 
rechterkant van het slot naar rechts getrokken te worden 
(figuur H). In dit batterijvak kunt u de vier nieuwe 
batterijen zoals aangegeven plaatsen. Duw het batterijvak 
nu naar links, terug in het slot. 
Voor extra beveiliging beschikken sommige modellen 
(SFW082GTC en SFW205GPC) over een tweede slot 
(elektronisch met een sleutelslot). Beide sloten zijn 
benodigd om het slot te openen. 
Nu dient u de code in te voeren op het elektronische 
cijferslot. Deze code vind u in de handleiding welke is 
meegeleverd met de kluis. 
Zie hieronder: 
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De kluis voor het eerst openen Toegangscodes 

 
 

Een 5-cijferige gebruikerscode instellen 

Een zachte druk op de knop is voldoende. Een groen lampje en 
een pieptoon geven aan dat de toets geregistreerd is. Het slot 
geeft 5 seconden om een toets in te drukken. Wanneer u langer 
dan 5 seconden wacht tussen de toetsingaven zal er een error 
signaal klinken (rood lampje en 3 pieptonen), wat aangeeft dat 
u opnieuw moet beginnen met het ingeven van de code. 

Een 5-cijferige gebruikerspin instellen 

Let op: Er moet reeds een gebruikerscode geprogrammeerd zijn 
voordat u een gebruikerspin kan programmeren. 

1. Druk op de programmeerknop. 
2. Druk nogmaals op de programmeerknop. 
3. Voer de gebruikerscode in. Het groene lampje blijft aan. 
4. Voer nu uw gewenste 5-cijferige gebruikerspin in (elke 
combinatie behalve 00000). Na het invoeren van de  
nieuwe code gaat het lampje uit. 

Om een nieuwe gebruikerspin in te voeren dient u ook  
bovenstaande stappen te volgen. 
Om de gebruikerspin te verwijderen drukt u tweemaal op de  
programmeerknop, gevold door de gebruikerscode en 00000. 

Er zijn drie codes waarmee de kluis geopend kan worden. 
Een fariekscode, een gebruikerscode en een gebruikerspin. 

De kluis kan altijd worden geopend met de fabriekscode. 
Deze fabriekscode kan niet worden verwijderd.  
Indien een eigen code gewenst is kan dit worden gepro-
grammeerd met een vrij in te stellen 5-cijferige gebruikers-
code.  
Wanneer iemand anders tijdelijk toegang nodig heeft tot u 
kluis kunt u een vrij in te stellen 5-cijferige gebruikerspin 
worden ingesteld welke later verwijderd kan worden. 

1. Druk op de programmeerknop. 

2. Voer de fabriekscode in. Er gaat nu een groen lampje 
branden wat aanblijft terwijl u de 5-cijferige 
gebruikerscode invoert. Na de 5 cijfers gaat het lampje uit. 

Om een nieuwe gebruikerscode in te voeren dient u ook 
bovenstaande stappen te volgen. 
Om de gebruikerscode te verwijderen dient u op de 
programmeerknop te drukken en de fabriekscode tweemaal in te 
voeren. 
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Test na het openen van de kluis uw code! Blokkade slot 

Onderstaande wordt meegeleverd: 
2 houtdraadbouten, 2 moeren en 2 metselankers (Fig. A) 
Benodigd gereedschap: 
Boor, moersleutel, 11 mm boor, voor verankering aan hout 
een 7,2 mm boor, voor verankering aan beton een 9,5 mm 
betonboor. 

Instructies: 
1. Zet de kluis op zijn rechterkant (deurscharnieren 
horizontaal ten opzichte van de vloer). 
2. Voer de code in en open de deur. 
3. Boor de indicatiegaten van tegengestelde hoeken op de 
bodem van de kluis door met een 11 mm boor (Fig. B). 
4. Sluit de deur en zet de kluis weer rechtop op de gewenste 
plaats. Open de deur nu weer. 
5. Markeer de geboorde gaten van de kluis op de vloer met 
een schroef of boor (Fig. C). 
6. Zet de kluis aan de kant zodat u gemakkelijk in de grond 
kan boren. 
7. Boor in de grond: 
 A. Houten vloer: gebruik een 7,2 mm boor en boor de 
    gemarkeerde gaten van ieder 64 
    mm diep (Fig. D). 
 B. Betonnen vloer: gebruik een 9,5 mm boor en boor 
    de gemarkeerde gaten van ieder 64 
    mm diep (Fig. D). Installeer een 
    metselwerkanker in elk gat. 
8. Zet nu de kluis op de gewenste plek, met de gaten in de 
bodem van de kluis boven de gaten in de vloer.. 
9. Vastzetten van de kluis: 
 A. Hout: steek de bout door de moer, door de bodem 
   van de kluis in het gat in de vloer. Draai de 
   moer vast. 
 B. Beton: steek de bout door de moer, door de bodem 
   van de kluis in het metselanker in de vloer. 
   Draai de moer vast (Fig. F). 

Test altijd uw code meeerdere keren met de deur open, 
zodat u zeker weet dat de code goed is geregistreerd. 
Hierna kunt u uw kluis in gebruik nemen. 

 
 

Batterijen vervangen Instructies voor verankeren aan de vloer 

Wanneer u de batterijen vervangt zal de gebruikerspin 
worden verwijderd. De fabriekscode en de gebruikerscode 
blijven actief in het slot. Om de gebruikerspin opnieuw in 
te stellen dient u de stappen onder het kopje ‘Een 5-
cijferige gebruikerspin instellen’ te volgen. 

Let op: Wanneer uw kluis defect lijkt dient u altijd eerst 
de batterijen te controleren. 

Het slot blokkeert automatisch voor 2 minuten wanneer er 
3 keer een verkeerde code is ingevoerd. Tijdens deze blok-
kade kan het slot niet gebruikt worden en geeft elke druk 
op een toets een error signaal. 

Signalen 

Uw elektronische slot communiceert d.m.v. diverse lampjes en 
geluiden. Hieronder een toelichting van wat de signalen aan 
kunnen geven: 

Rood lampje met 3 pieptonen: 
1. U heeft de programmeerknop op een verkeerd moment inge-
drukt 
2. U heeft een verkeerde gebruikerscode of –pin ingevoerd 
3. U heeft langer dan 5 seconden tussen de toetsingaven gela-
ten 

Groen lampje met 1 pieptoon: 
1. Na iedere druk op een toets 
2. Na het drukken op de ‘clear’-toets 
3. Na het drukken op de programmeertoets 

Alleen een groen lampje: 
1. Nadat u een juiste code heeft ingevoerd. Het lampje blijft 4 
seconden aan waarin u de tijd heeft om de kluis te openen. 
2. Nadat u in het programmeermenu zit en u uw fabriekscode 
heeft ingevoerd. Het lampje blijft aan totdat u de gebruikersco-
de heeft ingevoerd. 
3. Nadat u in het programmeermenu zit en u uw gebruikersco-
de heeft ingevoerd. Het lampje blijft aan totdat u de gebruiker-
spin heeft ingevoerd. 
 
Geel lampje: 
Het lampje geeft een lage batterijspanning aan en gaat norma-
liter pas aan nadat de kluis 2 jaar in gebruik is. Het elektroni-
sche slot meet de batterijspanning elke keer wanneer het slot 
wordt gebruikt.  
Wanneer er een lage batterijspanning wordt gemeten al het 
gele lampje aangaan en aanblijven totdat u klaar bent met de 
handelingen op het slot. Het slot blijft werkzaam met een lage 
spanning, totdat de batterij volledig leeg is. Het gele lampje 
gaat uit nadat de batterijen zijn vervangen. (Het kan voorko-
men dat, wanneer de batterijen binnen 60 seconden zijn ver-
vangen, het gele lampje aanblijft tijden de eerste handelingen.) 

Let op: Er wordt geadviseerd om de batterijen per direct te 
vervangen wanneer het gele lampje aangaat. 



 
 

Waarschuwing! 

Bewaar GEEN parels in de kluis. 

In geval van brand treedt mogelijke schade aan parels op 
bij temperaturen die veel lager zijn dan de 177 °C interne 
prestatiemaatstaf die de UL-classificatieprestatienorm ga-
randeert. Bewaar daarom GEEN parels in uw Sentry Safe 
product. 

 
Veiligheidswaarschuwing: Gebruik geen 
persoonlijke data zoals verjaardagen of  

telefoonnummers als code. 

 

Sentry Safe handleiding 
SFW082GTC 
SFW123FTC 
SFW205GPC 

Waarschuwing! 

Bewaar geen tere producten in uw kluis. 

De brandwerende Sentry Safe producten hebben een 
gepatenteerde isolatie met een hoog vochtgehalte. Tevens 
sluiten de geavanceerde Sentry Safe kluizen luchtdicht om 
waterbestendigheid te bieden, waardoor er ook vocht kan 
ophopen in uw kluis. Het droogmiddelpakket dat tijdens 
verzending in uw kluis is meegeleverd moet hierdoor in 
uw kluis worden achtergelaten. 

Het is bedoeld om vocht te helpen absorberen dat zich in 
uw kluis kan ophopen. Als u ervoor kiest om delicate items 
zoals sieraden met werkende onderdelen, horloges, 
stempels of foto's in uw kluis op te slaan, raden we u aan 
ze in een luchtdichte verpakking te bewaren voordat u ze 
in de kluis opbergt. 


