
GEBRUIKSAANWIJZING SALVUS NOVELLARA hotel/privékluis 
Versie: 2018.11v01 – Basisfuncties 
 
Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u uw kluis in gebruik neemt.  
 
Uw kluis is standaard uitgevoerd met 6 basisfuncties die u vooraf dient te programmeren. De 
6 basisfuncties worden hieronder van A t/m F weergegeven. Neem alle basisfuncties door en 
noteer vooraf per functie welke instelling u wenst. 
 
A – Wilt u tijdens het ingeven van uw gebruikerscode dat deze in het display verschijnt?  
 □  0 intoetsen om de gebruikerscode te verbergen. 
 □  1 intoetsen om de gebruikerscode in het display weer te geven.   
 
B – Uw code: U kan kiezen uit een 3, 4, 5 of 6-cijferige gebruikerscode 
 □  3 intoetsen voor een 3-cijferige gebruikerscode. 
 □  4 intoetsen voor een 4-cijferige gebruikerscode. 
 □  5 intoetsen voor een 5-cijferige gebruikerscode. 
 □  6 intoetsen voor een 6-cijferige gebruikerscode. 
 □  7 intoetsen voor een 3, 4, 5 of 6-cijferige gebruikerscode (bij hotelgebruik). 
 
C – Blokkade bij onjuiste gebruikerscode. U kan ervoor kiezen om het slot te laten 
blokkeren wanneer er 4x achter elkaar een onjuiste gebruikerscode wordt gebruikt. 
 □  0 intoetsen als u geen blokkade wenst. 
 □  1 intoetsen voor een blokkade van 15 minuten. 
 □  2 intoetsen voor een blokkade van 30 minuten. 
 
D – Openen van de kluis met de mastercode of USB-handunit (optioneel leverbaar voor 
bijvoorbeeld gebruik in hotels). Als  de gebruikerscode onbekend is kan de kluis geopend 
worden met de mastercode of USB-handunit. 
 □  0 intoetsen voor opening zonder mastercode en met USB-handunit. 
 □  1 intoetsen voor opening met mastercode of met USB-handunit (beide opties). 
 □  2 intoetsen om beide mogelijkheden uit te schakelen. 
 □  3 intoetsen  voor opening alleen met mastercode en niet met USB-handunit. 
 
E – Uitlezen van de laatste 100 openingen/sluitingen via optionele USB-handunit. Functie 
voor hotelgebruik. Bij programmering als privékluis kan een 0 of 1 worden ingegeven. 
 □  0 intoetsen voor alleen de openingen.   
 □  1 intoetsen voor de openingen en afsluitingen. 
 
F – Programmeren voor privégebruik of hotel. Bij privégebruik hoeft u bij het afsluiten van 
de kluis alleen op ENTER te drukken. Bij hotelgebruik moet u uw gebruikerscode invoeren 
om de kluis af te sluiten. 
 □  0 intoetsen voor privégebruik. 
 □  1 intoetsen voor hotelgebruik. 
 
 
 



Voorbeeld: u heeft de volgende functies geselecteerd: A1, B4, C1, D3, E0, F0. Deze kan u als 
volgt programmeren (Let op! altijd met geopende deur): 
 

1) Toets “##” in. 
2) In het display verschijnt “PROG” 
3) Toets programmeercode “751019” in om de basisfuncties te programmeren.  
4) Het eerste cijfer knippert. 
5) Toets achtereenvolgens (voorbeeld hierboven) de cijfers “141300” in. 
6) Toets “ENTER” om de gewenste functies vast te leggen. 
7) Vervolgens verschijnen er 6 cijfers in beeld voor de datum in volgorde DD/MM/JJ. 

Het eerste cijfer knippert. Toets achtereenvolgens de actuele datum in.  
Bijvoorbeeld: 14 maart 2019 als “140319”. Toets “ENTER” in. 

8) Vervolgens verschijnen er 6 cijfers in beeld voor het tijdstip in volgorde UU/MM/SS. 
Het eerste cijfer knippert. Toets achtereenvolgens de actuele tijd in.  
Bijvoorbeeld: 20 uur 15 minuten en 30 seconden als “201530”. Toets “ENTER” in. 

 
Let op! Uw kluis is standaard geprogrammeerd met mastercode 000000. Verander deze 
altijd bij ingebruikneming van uw kluis. Bewaar deze code goed! 
 
Hoe verander ik de mastercode? 

1) Toets “##” in. 
2) In het display verschijnt “PROG”. 
3) Toets “000000”in.  
4) In het display verschijnt “NEW”. 
5) Toets uw nieuwe mastercode in bijvoorbeeld “654321”. 
6) In het display verschijnt “AGAIN”.  
7) Toets nogmaals uw nieuwe mastercode in. 
8) In het display verschijnt “DONE”. Uw nieuwe mastercode is nu geprogrammeerd. 

 
Hoe stel ik mijn gebruikerscode in bij de eerste ingebruikneming van de kluis bij 
PRIVÉGEBRUIK? Let op! Alleen met geopende deur! Toets de mastercode in om te openen. 

1) Toets de gewenste gebruikerscode in (overeenkomend met aantal cijfers welke zijn 
vastgelegd bij programmeren van de basisfuncties) en toets “ENTER” om af te sluiten. 
Dit is alleen de eerste keer nodig, in het vervolg alleen “ENTER” toetsen om af te 
sluiten. 

2) In het display verschijnt “CLOSED”. 
3) Voor het openen uw gebruikerscode intoetsen. 
4) In het display verschijnt “OPENED”. 

 
Hoe verander ik de gebruikerscode? 

1) Toets ‘##68ENTER’ in. 
2) In het display verschijnt “NEW”. 
3) Toets een nieuwe gebruikerscode in (overeenkomend met aantal cijfers welke zijn 

vastgelegd bij programmeren van de basisfuncties). 
4) Toets “ENTER” om af te sluiten. Uw nieuwe gebruikerscode is geprogrammeerd. 

  



Hoe stel ik mijn gebruikerscode in bij ingebruikneming van de kluis bij HOTELGEBRUIK? Let 
op! Alleen met geopende deur! Toets de mastercode in om te openen. 

1) Toets de gewenste gebruikerscode in en toets “ENTER” om af te sluiten. 
2) In het display verschijnt “CLOSED”. 
3) Voor het openen uw gebruikerscode intoetsen. 
4) In het display verschijnt “OPENED”. 

 
Noodopening met de noodsleutel 

1) Verwijder het klepje naast het toetsenbord. 
2) Plaats de noodsleutel en draai deze naar links of naar rechts. 
3) In het display verschijnt “OPENED”. 
4) Let op! Bewaar de noodsleutel op een veilige plek!  

 
Vervangen van de batterijen 

1) Wij adviseren om jaarlijks preventief de batterijen te vervangen. 
2) Het slot werkt op 4 stuks AA LR6 1.5V Alkaline batterijen (penlite). 
3) Aan de binnenzijde van de deur bevindt zich het batterijklepje. 
4) Demonteer deze door eerst het schroefje (kruiskop) los te draaien. 
5) Vervang de batterijen voor nieuwe en plaats het batterijklepje terug. 

 
Meldingen op het display  
AGAIN  - toets uw gebruikerscode/mastercode nogmaals in. 
BA-HI  - de batterijen zijn goed. 
BA-LO  - vervang de batterijen. 
CLOSE-  - de schoten/pennen draaien uit de deur. 
CLOSED - de schoten/pennen zijn volledig uit de deur. 
-OPEN-  - de schoten/pennen draaien naar binnen. 
OPENED - de schoten/pennen zijn volledig naar binnen gedraaid.  
DONE  - de voorgaande handeling is correct uitgevoerd. 
NEW  - toets uw nieuwe code in. 
 
Als één van de volgende mededelingen op het display verschijnt, is er iets misgegaan. Volg 
de instructies. 
 
HOLD15 - na het intoetsen van 4 verkeerde codes blokkeert het slot 15 minuten. 
HOLD30 - na het intoetsen van 4 verkeerde codes blokkeert het slot 30 minuten. 
ERROR  - er is een verkeerde code ingetoetst, toets de juiste code in. 
ERROR1 - de schoten/pennen kunnen niet ingetrokken worden. Druk op de linkerkant 

van de kluisdeur. 
ERROR2 - de schoten/pennen kunnen niet uitgedraaid worden. Druk op de linkerkant 

van de kluisdeur.  
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