
Spaarpot

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Lees voor je begint eerst deze instructies.
2. Voortdurende begeleiding en hulp van een volwassene is vereist.
3. Bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar.
4. Deze set en het totale product bevatten kleine onderdelen en kleine ballen die tot verstikking kunnen
leiden wanneer ze verkeerd gebruikt worden. Houd buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
5. Raak, om kortsluiting te voorkomen, de contacten in het batterijvak nooit aan met metaal.

B. GEBRUIK VAN DE BATTERIJ
1. Deze kit vereist een "AA" batterij van 1,5 Volt (niet meegeleverd). 
2. Om de beste resultaten te behalen, moet u altijd nieuwe batterijen gebruiken.
3. Zorg ervoor dat de batterij aangebracht is met de polariteiten in de juiste richting.
4. Verwijder de batterijen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
5. Voorkom beschadiging: vervang lege batterijen meteen.
6. Oplaadbare batterijen moeten eerst verwijderd worden voor ze opgeladen kunnen worden.
7. Herlaadbare batterijen moeten herladen worden onder toezicht van een volwassene.
8. Probeer niet niet-herlaadbare batterijen op te laden. 
9. Zorg ervoor dat de stroomklemmen niet kortgesloten worden.

C. INHOUD



D. DE DEUR MONTEREN
1. Schuif de as van de draaischijf door het gat in het midden van de voorkant van de deur. Druk het palwiel op
de as. Leg de gleuf op het palwiel gelijk met het lijntje op de rand van de draaischijf. De as past in het ovale
gat in het wiel. Draai vast met een ringschroef. Draai niet te vast aan, het wiel en de draaischijf moeten vrij
kunnen draaien.



2. Plaats de palarm op de pin dichtbij het palwiel. De richting van het pinnetje op de arm moet van het palwiel
weg zijn.
3. Houd een uiteinde van de veer op de pin op de palarm. Druk de pin op de veerhouderplaat in het andere
uiteinde van de veer en plaats de plaat in zijn houder.
4. Draai de arm vast met een ringschroef, maar draai niet te vast aan - de arm moet vrij kunnen draaien.



5. Plaats de schakelaarschuif over de schakelaar, waarbij de zwarte schakelaarhefboom door het gaatje heen 
uitsteekt. Plaats het deksel van de schakelaarschuif en draai vast met twee gewone schroeven.



6. Plaats de slotklink in de achterkant van het slot.
7. Draai de klink zodanig dat de korte arm geklemd zit tussen de metalen contacten en de lange arm zich iets
over de rand van de deur bevindt.
8. Plaats de slotkap en draai vast met twee schroeven. Controleer of het slot werkt met de sleutel.



E. HET CIRCUIT AANSLUITEN
9. Zorg ervoor dat de zoemer zich in de gleuf aan de voorkant van de deur bevindt. Druk de extra draad van
de zoemer en de rode draad van het batterijvak in de klem naast de zoemer. Maak de draden vast met een
contactklem.
10. Druk de andere draad van de schakelaar en de zwarte draad van het batterijvak in het andere gat van de
klem naast het batterijvak. Maak de draden vast met een contactklem.



F. HET PIN-GETAL INSTELLEN
11. Draai de draaischijf zodanig dat de stip op de draaischijf uitgelijnd is met het driehoekige kenteken op de
deur.
12. Neem nu de sticker met het draaischijfnummer. Kies een getal als jouw persoonlijk identificatienummer
(PIN) (bv. 10). Plaats de sticker zodanig dat jouw gekozen getal zich recht op de stip bevindt en het
driehoekige merkteken gericht is naar het getal (dit is 10 in dit voorbeeld).
Opmerkingen: er is een extra pingetalsticker bijgevoegd. In de toekomst kan je jouw PIN-getal wijzigen door
de sticker te vervangen door een nieuwe.



G. HET VOORPANEEL VAN DE KLUIS MONTEREN 
13. Installeer de deurkap, draai vast met 4 schroeven.
14. Draai het slot open met de sleutel. Plaats de voorkant van de deur in het kader aan de voorkant van de
kluis, zodat de assen aan de voorkant van de deur passen tussen de pinnen op het kader. Maak de twee
scharnierkappen vast over de assen door schroeven te gebruiken. 



H. DE KLUIS ZELF MONTEREN
De structuur van de kluis is samengesteld uit het voorpaneel (met deur), wat je juist hebt gemonteerd, het
achterpaneel (gemerkt met "A"), en 4 panelen, aan twee zijkanten gemerkt met getallen. Alle panelen
hebben in elkaar sluitende haken langs de zijkanten. Eens de panelen samengevoegd zijn, mogen ze niet
meer gedemonteerd worden.
15. Neem de vier zijpanelen. Schik de panelen zoals weergegeven wordt in het diagram, zodat de getallen op
de panelen in volgorde zijn. Alle getallen moeten naar boven gericht zijn.
16. Volg de getallenreeks (beginnend met zijkant 1 en 2 …), voeg de panelen samen door de in elkaar
sluitende haken aan de zijkanten op hun plaats te schuiven. Dit zal een "tunnel"-structuur met vier kanten
vormen.
17. Plaats nu het achterpaneel (gemerkt met A) plat op een tafeloppervlak, waarbij de letter "A" in een
verticale positie naar jou is gericht.
18. Plaats de tunnelstructuur zodanig dat de zijkant met muntgleuf van jou weg is gericht, zoals in het
diagram. Maak de "tunnel"-structuur vast aan het achterpaneel. (Opmerkingen: als de positie van de panelen
correct is, dan moeten deze zonder probleem in het achterpaneel passen. Als je kracht nodig hebt om de
tunnel te doen passen, demonteer dan de panelen en voer de stappen 15 tot 16 opnieuw uit).
19. Tot slot bevestig je het voorpaneel van de deur, met het slot aan jouw linkerzijde, zoals in het diagram.
Eens het deurpaneel goed is gemonteerd, zal de hele doosstructuur vast op zijn plaats zitten en mag deze niet
meer gedemonteerd worden.



I. PLAATSEN/VERVANGEN VAN DE BATTERIJ
Schuif de alarmschakelaar naar de ALARM UIT positie. (Opmerkingen: om het mogelijk te maken dat de
schakelaar naar de "Alarm Uit" positie gaat, moet je de draaischijf altijd zo draaien dat de driehoek wijst naar
de PIN die jij koos.)
20. Ontsluit nu de deur met de sleutel en open de deur. Plaats een AA-batterij in de batterijhouder. Plaats het 
deksel en draai vast met een schroef.

J. HET ALARMSIGNAAL TESTEN
Begin met de deur open, de sleutel in de ontsloten positie en de schakelaar in de "Alarm Uit" positie (d.w.z.
naar rechts). Denk eraan dat je de draaischijf moet draaien naar het correcte PIN-getal vooraleer je de
schakelaar naar "Alarm Uit" kan schuiven.
• Doe nu de deur dicht. Sluit de deur met de sleutel.
• Schuif de alarmschakelaar naar de “Alarm Aan” positie (d.w.z. naar links).
• Draai de draaischijf zodanig dat het kenteken op de deur gericht is naar een ander getal dan jouw gekozen
PIN.
• Probeer nu de schakelaar naar de “Alarm Uit” positie te draaien. Dit zou niet mogelijk moeten zijn. Het
alarm is NIET uitgeschakeld.
• Probeer nu het deurslot te openen met de sleutel, en het alarm zal weerklinken. 
• Zet het alarm opnieuw uit door de sleutel te draaien om de deur opnieuw te sluiten.
• Draai daarna de draaischijf naar het correcte PIN-getal.
• Schuif de alarmschakelaar naar de “Alarm Uit” positie. Nu is het alarm uitgeschakeld.
• Draai de sleutel om de deur te ontsluiten. Het alarm zal niet weerklinken en je kan de deur nu openen.
Als het alarm niet goed werkt, raadpleeg dan de onderstaande sectie voor probleemoplossingen. 
Proficiat, jouw unieke, met een alarm beschermde, geldkluis is klaar.



K. WERKING
Dit is een geldkluis met dubbele bescherming. De "spion" of "inbreker" moet zowel de sleutel als de PIN
hebben om de kluis te openen zonder het alarm in werking te stellen. Begin met de deur open, de sleutel in de
ontsloten positie en de schakelaar in de "Alarm Uit" positie.
Om de kluis te sluiten
Doe de deur dicht. Draai de sleutel naar links om de deur te sluiten. Schuif de schakelaar naar links en draai
de draaischijf enkele keren zodat het merkteken niet wijst naar jouw gekozen PIN. Als nu iemand probeert
om
de deur te openen door de sleutel te draaien, zal het alarm weerklinken.
Om de kluis te openen
Draai de draaischijf tot de wijzer op de deur wijst naar de correcte PIN. Schuif de schakelaar naar de "Alarm
Uit" positie. Nu kan je de sleutel draaien zonder het alarm te activeren. 

L. PROBLEMEN OPLOSSEN
Als het alarm niet weerklinkt:
• Controleer of de batterij die je gebruikt nog goed is.
• Controleer of de batterij op de juiste manier in het batterijvak is geplaatst.
• Controleer of alle draden de metalen contactklemmen raken.
• Controleer of alle draden juist zijn verbonden.
• Controleer of de slotklink goed is geplaatst tussen de metalen contacten, wanneer de sleutel gedraaid wordt
naar de ontsloten positie. Wanneer de sleutel naar de gesloten positie wordt gedraaid, zouden de metalen
platen opnieuw met elkaar in contact moeten komen. 

M. HOE WERKT HET
De batterij is met twee schakelaars aangesloten op de zoemer: één achter de schuifschakelaar en één in het
slot, dat gevormd wordt door de twee metalen contacten. De twee schakelaars zijn serieel geschakeld, dus
als een van beide open is zal de zoemer niet weerklinken. Wanneer de schuifschakelaar naar rechts staat
(Alarm Uit positie) dan is de schakelaar er achter open, dus kan de zoemer niet weerklinken, ongeacht de
positie van de sleutel. Wanneer de schuifschakelaar naar links staat (Alarm Aan positie) en de sleutel naar
rechts is gedraaid, dan zijn beide schakelaars open en zal de zoemer weerklinken.



N. LEUK OM TE WETEN
• Kluizen zijn normaal gemaakt van metaal om te voorkomen dat inbrekers ze proberen te openen en de
inhoud meenemen
• Een sleutelkluis is een kluis die ontsloten wordt met een sleutel.
• Een combinatiekluis is een kluis die ontsloten wordt door te drukken op een toetsenreeks of door een
getallenreeks te draaien.
• Een kluis met tijdslot is een kluis die verbonden is met een klok, zodat deze enkel op bepaalde tijdstippen
van de dag ontsloten kan worden.
• Een afleidingskluis is een kluis die vermomd is als een ander voorwerp, zoals een boek of een blikje.
• Vele kluizen zijn vuurbestendig en waterbestendig, zodat de inhoud een brandend gebouw of een
overstroming kan overleven.
• Een kluiskraker is een persoon die probeert om kluizen te openen zonder de benodigde sleutel of
getallencombinatie. Kluizen kraken is heel populair in films!
• Een kluizenkamer (of beveiligde kamer) is een kamer die werkt als een reusachtige kluis. Ze heeft
supersterke muren, vloer en plafond, en een zware afsluitende deur.

O. VRAGEN & OPMERKINGEN
De tevredenheid van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Heeft u opmerkingen of vragen, of zijn er
onderdelen van deze set die ontbreken of beschadigd zijn? Neem dan contact op met onze distributeur in uw
land.


