COMBINATIESLOT MET 3 KNOPPEN
Handleiding
Dit combinatieslot heeft aan de buitenkant van de kluisdeur 3 knoppen, die elk in 20 posities
kunnen worden gezet.
De koffer wordt geleverd met als begincombinatie: "0 - 0 - 0"
Alvorens U verder gaat met het lezen van deze instructie wensen wij U attent te maken op
een belangrijke regel :
Elke bewerking om de combinatie in te stellen, te controleren of te wijzigen moet worden
uitgevoerd met het DEURTJE in OPEN stand en het SLOT in GESLOTEN stand (schoten
(pennen) uitgetrokken).
INSTELLEN VAN DE COMBINATIE (geheime code)
1 De 3 knoppen tot op het einde draaien in tegenwijzerzin , de deur openen en de
schoten(pennen) laten uitkomen.
2 Met een muntje de schroef die zich aan de binnenzijde van de deur bevindt, in
tegenwijzerzin draaien tot het einde.
3 De bovenste knop instellen op het gewenste cijfer door in wijzerzin te draaien. (Keuze van
positie 0 tot 20) Deze bewerking met de twee andere knoppen herhalen.
4 De schroef aan de binnenzijde van de deur weer in de oorspronkelijke positie brengen
(draaien in wijzerzin tot het einde).
5 De drie knoppen draaien opdat de ingestelde combinatie niet zichtbaar blijft.
Voor u het deurtje van de koffer sluit, gelieve enkele keren te testen of U het slot kan
openen en sluiten door gebruik te maken van de door U gekozen combinatie.
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HET GEBRUIK VAN DE KOFFER
SLUITEN: Het deurtje sluiten door de grote knop in tegenwijzerzin te draaien en de drie
combinatieknoppen in een willekeurige positie te plaatsen.
OPENEN De combinatieknoppen in tegenwijzerzin draaien tot op het einde. De 3 knoppen in
wijzerzin draaien tot op de ingestelde cijfers. De grote knop in wijzerzin draaien om het
deurtje te openen.
INSTELLEN VAN EEN NIEUWE COMBINATIE (wijzigen)
1 De oude (bestaande) code vormen zoals hierboven beschreven, het deurtje openen en de
schoten laten uitkomen.
2 De schroef aan de binnenzijde van het deurtje in tegenwijzerzin draaien tot op het einde.
3 De drie knoppen in positie nul brengen door ze in tegenwijzerzin te draaien.
4 De nieuwe combinatie instellen door verder te gaan vanaf punt 3 en volgende van de
paragraaf "INSTELLEN VAN DE COMBINATIE".
INDIEN MEN DE COMBINATIE VERGETEN IS
Uiteraard gaat men er hiervan uit dat de deur van de koffer geopend is.
1 De drie knoppen tegen wijzerzin tot op het einde draaien.
2 Kijken naar het bovenste gaatje op de achterkant van het deurtje en tegelijkertijd met de
bovenste knop draaien tot er een horizontaal streepje in het gaatje zichtbaar wordt. Deze
handeling herhalen met de twee andere gaatjes en knoppen.
3 Wanneer er in de drie gaatjes een horizontaal streepje staat, is het combinatieslot
gedeblokkeerd en kunt u verder gaan met de gewenste handeling.
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