
4) Aanvullende functies
Nadat u een online-code hebt aangemaakt, kunt u kiezen om de code
per e-mail of SMS te verzenden naar enig e-mailaccount of mobiele
telefoon*.

* Voor aflevering per SMS worden extra kosten berekend. Zie www.
kitlock.net/addons voor details.

Verdere informatie en speciale functies

Batterijen 
Met 2 AAA-batterijen van 1,5V kan het slot normaal gesproken meer dan 
15000 maal worden geopend, met elk duur van 4 seconden.

Batterij bijna leeg
Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de rode led 3 maal voordat de 
blauwe led oplicht en de code wordt geaccepteerd. Gebeurt dit, vervang 
dan zo spoedig mogelijk de batterijen (bijvoorbeeld met ENERGIZER Ultima-
te Lithium LR92 AAA). Met bijna lege batterijen werkt het slot 100 maal.

Noodfunctie bij batterijstoring  
Het slot is zo ontworpen dat in geval van batterijstoring een externe 
PP3-batterij (negenvoltblokje) tegen de contactpunten rond the blauwe en 
rode leds kan worden gehouden, zodat het slot kan worden geopend.
De procedure is als volgt: 

• Houd de contactpunten van de PP3-batterij tegen de contactpunten
rondom de blauwe en rode leds. (De positieve pool + van de PP3-batterij
tegen het contactpunt van de rode led en de negatieve pool – van de 
PP3-batterij tegen de blauwe led.) 

• Voer de mastercode in. 
• De motor trekt nu de vergrendingspen terug, zodat het 

slot kan worden geopend.
• Vervang de batterijen. (Hiertoe dient het slot te worden verwijderd zoals 

beschreven onder “Slot terugzetten naar fabrieksinstellingen”).

Slot terugzetten naar fabrieksinstellingen
Opmerking: Voor deze procedure moet de deur open zijn. 

• Draai de beide kruiskopschroeven aan de achterzijde van het slot los. Draai 
bovendien de moer achter de onderste schroef los met een steeksleutel nr. 
19. Het is nu mogelijk om het slot van de kluisdeur te nemen en toegang te 
verwerven tot het batterijcompartiment. Batteriefach. 

• Verwijder één batterij.
• Houd de 1-toets ingedrukt en vervang de batterij; de blauwe led knippert 

twee maal; laat de 1-toets weer los. Druk drie maal op de 1-toets binnen 
drie seconden. De blauwe led knippert twee maal; het slot wordt teruggezet 
naar de oorspronkelijke mastercode 11 33 55 77 en alle opgeslagen instel-
lingen worden gewist. Zorg ervoor dat de rubberen afdichting tussen deur 
en slot correct wordt aangebracht. 

Verdere specifieke functies (alleen online-modus)

Datum en tijd wijzigen 
Het wordt aanbevolen om de datum en de tijd één maal per jaar en na vervan-
ging van de batterijen opnieuw in te stellen.
#Mastercode • 12 • JJMMDD • UUmm ••Voorbeeld: #11335577 • 12 • 150205 • 1101 ••Resultaat: De interne klok van het slot is nu ingesteld op 05/02/2015 11:01. 

Persoonlijke gebruikerscode aanmaken 
Een gebruiker met een online-code kan een kortere, gemakkelijker  
te onthouden code aanmaken met dezelfde geldigheidsduur als de  
online-code van de gebruiker.
##Online-code • 01 • Persoonlijke gebruikerscode  • Persoonlijke gebrui-
kerscode  ••Voorbeeld: ##392100136860 • 01 • 6688 • 6688••Resultaat: Het slot kan worden geopend met de persoonlijke 
gebruikerscode 6688.

Gebruik van een persoonlijke gebruikerscode 
Persoonlijke gebruikerscode •Voorbeeld: 6688 •Resultaat: Het slot wordt geopend.

Handmatig wissen van de online-code
#Mastercode • 11 • Online-code ••Voorbeeld: #11335577 • 11 • 392100136860 ••Resultaat:  De online-code 392100136860 is gewist. 

Handmatig wissen van een online-code met een andere online-code  
##Online-code • 02 • Ongewenste online-code ••Voorbeeld: ##471100538860 • 02 • 392100136860 ••Resultaat: Online-code 3921100136860 en alle persoonlijke gebruikerscodes 
die daarmee zijn aangemaakt, zijn gewist door online-code 471100538860.

Gebruiksaanwijzing
Key Safe KS – sleutelkluis

NL*

*Deze handleiding is beschikbaar in meer talen op www.masunt.com.



De kluis wordt geleverd met twee codes die door de  
fabrikant zijn ingesteld:
Mastercode:  11335577
Gebruikerscode: 2244
Wijzig de mastercode en de gebruikerscode vóór de installatie.

Mastercode
Alle mastercodes hebben een lengte van 8 cijfers.  
De mastercode kan worden gebruikt: 
• om het slot te openen 
• om de mastercode te wijzigen 
• om de sub-mastercode en de gebruikerscode in  

te stellen / te wijzigen / te wissen.
• om online-codes te activeren 

Sub-mastercode1

Alle sub-mastercodes hebben een lengte van 8 cijfers. 
De sub-mastercode kan worden gebruikt: 
• om het slot te openen 
• om de sub-mastercode te wijzigen 
• om de gebruikerscode in te stellen / te wijzigen / te wissen. 

Gebruikerscode1

Alle gebruikerscodes hebben een lengte van 4 cijfers. 
De gebruikerscode kan worden gebruikt: 
• om het slot te openen 
• om de gebruikerscode te wijzigen 

Online-code 
Alle online-codes hebben een lengte van 12 cijfers. 
De online-code kan worden gebruikt: 
• om het slot op een bepaalde datum en tijd en voor een  

bepaalde duur te openen. 

Codes – de basis
Opmerking: Het slot beschikt over een toetsenbord met 10 nummer-
toetsen en een #-toets. De #-toets is verborgen onder de handgreep, 
wanneer deze in gesloten stand staat.

• Blauwe led = code is correct  • Rode led  = Code niet geaccepteerd

Functies
1) Handmatig codes genereren (gebruikersmodus) of 
2) Online-codes genereren (online-modus) 

1) De standaardoptie is handmatige generatie van codes;  
 deze bestaan uit 4 cijfers.  

2) Als alternatief voor handmatig genereren kunnen codes ook online 
worden gegenereerd. Deze codes bestaan uit 12 cijfers en kunnen een 
geldigheidsduur hebben van een uur tot een jaar. Een webportal zorgt 
voor directe levering van codes via e-mail of SMS.

Let op: Het is niet mogelijk om tegelijkertijd handmatige en online-codes te 
genereren. U kunt kiezen welke modus u wilt gebruiken.

Commando‘s voor de mastercode

Mastercode wijzigen
#Mastercode • 01 • Nieuwe mastercode • Nieuwe mastercode ••Voorbeeld: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••Resultaat: De mastercode is nu gewijzigd in 12345678.

Gebruikerscode wijzigen
#Mastercode • 02 • Gebruikerscode  ••Voorbeeld: #11335577 • 02 • 9999 ••Resultaat: De nieuwe gebruikerscode 9999 is nu werkzaam.

Gebruiksaanwijzing Gebruikerscode wissen
#Mastercode • 03 ••Voorbeeld: #11335577 • 03 ••Resultaat: De gebruikerscode is gewist.

Sub-mastercode instellen of wijzigen
#Mastercode • 04 • Sub-mastercode • Sub-mastercode ••Voorbeeld: #11335577 • 04 • 87654321 • 87654321 ••Resultaat: De sub-mastercode 87654321 is nu werkzaam.

Sub-mastercode wissen
#Mastercode • 05 • 05 ••Voorbeeld: #11335577 • 05 • 05 ••Resultaat: De sub-mastercode is nu gewist.

Commando‘s voor de sub-mastercode1

Sub-mastercode wijzigen 
#Sub-mastercode• 06 • Nieuwe sub-mastercode•  
Nieuwe sub-mastercode ••Voorbeeld: # 87654321 • 06 • 10101010 • 10101010 ••Resultaat: De sub-mastercode is nu gewijzigd in 10101010.

Gebruikerscode instellen of wijzigen 
#Sub-mastercode • 07 • Gebruikerscode ••Voorbeeld: #87654321 • 07 • 6666 ••Resultaat: De nieuwe gebruikerscode 6666 is nu werkzaam.

Gebruikerscode wissen 
#Sub-mastercode • 08 ••Voorbeeld: # 87654321 • 08 ••Resultaat: De gebruikerscode is gewist.

Commando‘s voor de gebruikerscode 1

Gebruikerscode wijzigen 
#Gebruikerscode • Nieuwe gebruikerscode • Nieuwe gebruikerscode ••Voorbeeld: #2244 • 6688 • 6688 ••Resultaat: De gebruikerscode luidt nu 6688.

Heeft u gekozen voor online codering en wilt u omschakelen naar 
handmatige codering, dan moet u eerst het slot terugzetten.

Codes online genereren

1) Maak een account aan op KitLock.net
 1. Bezoek www.kitlock.net. 
 2.  Maak een nieuw account aan – hiervoor hebt u een geldig e-mail 
  adres nodig. Heeft u al een account bij KitLock.net, dan kunt u deze  
  stap overslaan. 

2) Registreer uw slot 
 1. Bezoek www.kitlock.net. 
 2. Meld u aan.
 3. Klik op “Register My Lock” (Mijn slot registereren). 
 4. Volg de instructies op het scherm. 
 5.  Klik op “Save” (Opslaan) om de procedure af te ronden.

3) Maak een online-code aan 
 1. Klik op “Create NetCode” (NetCode aanmaken).
 2. Kies uw slot uit de lijst. 
 3. Selecteer de datum en de tijd vanaf welke de code geldig wordt. 
 4. Selecteer de duur waarvoor de code geldig blijft. De code wordt na  
  afloop van deze duur gewist.
 5. Voer zo gewenst een aantekening in over de code.
 6. Klik op “Create” (Aanmaken) om de procedure af te ronden.

1Deze functie is niet beschikbaar in de online-modus!

www.masunt.com | info@masunt.com | +49 (0)5207 99 280 63                            masunt is een handelsmerk van Resatur GmbH


