Gebruiksaanwijzing Saddle Secure Hangslot
Het Saddle-Secure hangslot is ontworpen om uw waardevolle bezittingen op twee manieren te helpen
beschermen tegen diefstal: (1) Als de beugel wordt doorgeknipt, (2) het alarm gaat ook als er
herhaaldelijk hard op het slot geslagen wordt, de interne shock-sensor activeert dan het alarm.
BELANGRIJK: voor gebruik van het Saddle Secure hangslot, is het noodzakelijk om gebruik te maken van
voldoende kwaliteit batterijen. Bij levering dient u de bescherm strip van de batterijen in het slot te
verwijderen. Volg hiervoor de handleiding voor het installeren van de batterijen
Handleiding installatie batterijen

Het slot heeft zes LR54/AG10 alkaline batterijen nodig. Een extra set batterijen wordt meegeleverd met het
slot, bewaar deze op een veilige plek voor gebruik in de toekomst. De LED sleutel heeft ook twee
LR54/AG10 alkaline batterijen nodig, deze zijn bij levering vooraf geplaatst in de sleutel. Het batterijen
compartiment van het Saddle-Secure hangslot is sabotage bestendig. Het compartiment van de baterijen
is alleen te openen wanneer het slot open is.
1) Plaats de sleutel in het slot en draai de sleutel naar de midden stand, Schuif de beugel uit.
2) Gebruik een kleine kruiskop schroevendraaier om de 3 schroeven te verwijderen. 1 schroef
bevind zich in het gat waar de beugel inzit als het op slot zit. De andere twee schroeven
bevinden zich onder de twee rubber dopjes aan de kant waar de beugel permanent vast zit. Haal
de dopjes uit de gaatjes waarna je met een kleine kruiskopschroevendraaier de twee schroeven
kunt verwijderen.
3) Zodra de schroeven zijn verwijderd, kunt u de bovenkant en de onderkant van het slot uit elkaar
halen. Het is aan te raden om dit te doen door het slot op de zijkant te laten rusten op een vlak
oppervlak (zoals bijvoorbeeld een tafel). Dit geldt ook voor stap 4. Wees voorzichtig: haal de
bovenkant en de onderkant van het slot niet verder uit elkaar dan op het voorbeeld op foto
#1.
Als het slot nieuw is ziet u een bescherm strip uitsteken uit het batterijen compartiment.
Verwijder deze voorzichtig, zorg dat het batterijen stevig op zijn plek blijven zitten in het
compartiment. Vervolg naar stap 5.
4) Verwijder de batterijen uit het compartiment zoals voorgedaan op foto #2. Plaats nieuwe
batterijen in het compartiment. Let hierbij op de correcte plaatsing van de polen zoals aangeven,
en plaats het compartiment terug op zijn plaats.

5) Plaats de bovenkant van het slot terug in het slot en plaats de 3 schroeven terug. Plaats de
rubberen plugjes terug in de kleine gaatjes.
6) Test het slot door de sleutel te draaien naar de kant waar het alarmsignaal icoontje staat en
schud het slot of sla er tegenaan met een vlakke hand. Tijdens het omdraaien van de sleutel
klinkt al een waarschuwingssignaal.

Gebruiksaanwijzing voor Saddle-secure hangslot
1) Plaats de sleutel in het slot en draai de sleutel om, verwijder de beugel.
2) Leidt de beugel door het voorwerp dat u wenst te beveiligen.
3) Plaats de beugel terug in het gat, en draai de sleutel in de gewenste stand.
a. In de stand met het alarm signaal reageert het slot ook op beweging.
b. In de stand met alleen het slotje reageert het slot alleen als het wordt doorgeknipt.
4) Om het slot te openen plaats u de sleutel in het slot en draait u de sleutel naar de neutrale
positie. Daarna kunt u de beugel uit het slot trekken. Dit deactiveert het alarm automatisch.
Testen van het alarm
Door het slot af te sluiten in de positie waarin de bewegingssensor is ingeschakeld kunt u het alarm
testen. Bij het inschakelen hoort u een waarschuwingssignaal en bij beweging gaat het alarm vervolgens
af. (Door de sleutel weer neutraal te draaien stopt het alarm.)
Het Saddle Secure Hangslot is bedoelt voor gebruik om diefstal te bemoeilijken. De producent en de
leverancier zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, diefstal van bezittingen of beschadigen
van bezittingen.
Waarschuwing: Het Saddle Secure Hangslot heeft een luide sirene die gehoorbeschadiging kan
aanrichten Als het slot dicht bij het oor gehouden wordt en voor een langere periode aan het geluid
wordt blootgesteld. Houd het slot op afstand van uw oren en houd het slot buiten bereik van kinderen.

