GEBRUIKSAANWIJZING OMSTELBAAR SLEUTELSLOT
type: rkl-10
LET OP!

Ter voorkoming van misverstanden verdient het de aanbeveling deze
beschrijving, alvorens het sleutelslot om te stellen, aandachtig door te lezen.

Omstellen van het sleutelslot Deze kluis is voorzien van een slot dat omgesteld kan worden op een nieuwe
sleutel. Er zijn meer dan 10 miljoen verschillende permutaties mogelijk. De
sleutelbaarden zijn in sets van 2 of meer leverbaar. De sets zijn uniek en worden
op geen enkele wijze geregistreerd. Bestel, bij verlies van een sleutelbaard,
onmiddellijk een nieuwe set sleutelbaarden en stel het slot, met de reserve
sleutelbaard, om. Dit voorkomt dat een verloren sleutel door een onbevoegd
persoon, met succes, wordt gebruikt.
LET OP!

Bij verlies van alle sleutelbaarden van een set is het niet mogelijk om het
slot te openen!

Belangrijke informatie

Aan de binnenkant van de deur wordt het slot met een plaat afgedekt. Bij
sommige deuren is deze dekplaat vastgeschroefd. Andere zijn voorzien van een
scharnierende dekplaat, eventueel met sleutelslot.

Voorbereiding

1. Open de deur. Draai de schoten uit, door de kruk te draaien
(slotmechanisme)
Laat de sleutel in het slot zitten. Het slot echter niet sluiten.
2. Verwijder de dekplaat.

Omstelprocedure
(stap 1 t/m 7)

Aan de achterkant van het slot bevindt zich een omstelknop die, met
bijvoorbeeld een munt of sleutel, naar de volgende twee posities gedraaid kan
worden:
Normale positie - aangeduid met
Omstel positie - aangeduid met

Stap 1

Open het slot (indien nog op slot) door de oude sleutel,
iets meer dan een halve slag, met de klok mee te draaien
tot deze stuit.

Stap 2
(omstelpositie)

Draai de omstelknop een halve slag tegen de klok in tot
“ “. Is dit niet mogelijk dan is de sleutel niet goed
gepositioneerd en dient men de procedure vanaf stap 1 te
herhalen. Gebruik geen geweld.

Stap 3

Draai de oude sleutel tegen de klok in tot de
vergrendeling en haal de sleutel uit het slot.

Stap 4
Stap5
(normale positie)

Steek de nieuwe sleutel in het slot en draai deze, iets
meer dan een halve slag, rustig met de klok mee tot deze
blokkeert.
Draai de omstelknop, een halve slag, met de klok mee tot
“ “. Is dit niet mogelijk dan is de sleutel niet juist
gepositioneerd en dient de procedure vanaf stap 4
herhaald te worden. Gebruik geen geweld.

Stap 6

Monteer of sluit de dekplaat aan de binnenkant van de
deur.

Stap 7

Sluit het slot.

LET OP!

Sluit de deur niet voordat het slot geheel omgesteld is op de nieuwe sleutel
en een aantal malen is getest, door open en dicht te draaien.

