Handleiding Saddle Secure Mini
De Mini is gemaakt om uw goederen op twee manieren te beschermen.
1. Wanneer de kabel wordt doorgeknipt
2. Wanneer het slot is ingesteld met gebruik van de bewegingssensor en deze wordt verplaatst
of bewogen zal het alarm ook afgaan
Installatie van de batterijen
De Saddle Secure Mini moet worden voorzien van 4 LR44 (1.5volt) knoopcelbatterijen. Voor
beveiligingsredenen kan het kapje van het batterijen compartiment alleen worden geopend als het
slot ontgrendeld is.
1. Zet de draaischijven in de juiste cijfer combinatie (vanuit de fabriek is dit altijd 0000).
2. Druk de kabelknop stevig in en schuif gelijktijdig het klepje van het batterijen compartiment
open. Zie afbeelding 1
3. Plaats de batterijen op de juiste manier in het compartiment (+ naar +)
4. Schuif het klepje weer terug over het compartiment terwijl je de kabelknop ingedrukt houd.
5. Laat de kabelknop los en check of het klepje gezekerd is
6. Test na het (her)plaatsen van de batterijen altijd het slot op zijn werking door het slot in te
schakelen in de bewegingssensor stand en het slot te bewegen.

Code Instellen
Als het slot nog nieuw is, is de code standaard 0000.
1. Om de code te veranderen zet de wieltjes in de laatst gekozen combinatie.
2. Als de kabel nog op slot zit druk de ontsluitknop in en haal de kabel los. Zorg dat de kabel
helemaal naar binnen is opgewonden door de kabelknop in te drukken
3. Druk de Code-Knop stevig in en druk het kabel uiteinde stevig het slot in. (vaak is een
duidelijke klik voelbaar het laatste eindje blijft wel zichtbaar).

4. Draai de wieltjes in de gewenste code en zorg dat ze nauwkeurig in lijn zijn met de pijltjes op
de behuizing.
5. Druk de kabelknop in en trek de kabel weer uit de behuizing. De code is nu ingesteld in de
nieuwe combinatie en het slot is klaar om gebruikt te worden. Onthoud deze nieuwe code
goed en sla hem op!
7. Test het slot na het instellen van een nieuwe code door het slot in te schakelen in de
bewegingssensor stand en het slot te bewegen.
Gebruikshandleiding
Volg de volgende stappen om het slot op een correcte manier te gebruiken
Sluiten
1. Druk de kabelknop in en trek zoveel kabel uit het slot als nodig is
2. Leid de kabel door het te beveiligen goed en om/door een onverplaatsbaar object.
3. Steek het uiteinde van de kabel aan de andere kant van het slot stevig in het kabelgat. Hierbij
is een duidelijke klik waarneembaar.
4. De Led gaat knipperen en een instellingspiep is hoorbaar
5. Draai de wieltjes van het cijferslot in een andere stand.
Het slot is nu ingeschakeld. Als een dief de kabel nu doorknipt of het slot met geweld probeert te
molesteren zal het alarm afgaan.
Openen
1. Draai de wieltjes in de juiste combinatie
2. Druk de ontsluitknop in en haal de kabel uit het slot. Wanneer het kabeluiteinde uit het slot
is gehaald is het alarm ook direct uitgeschakeld
3. Klik op de kabelknop om de kabel in het slot op te laten rollen
Gebruik bewegingssensor
De Saddle Secure Mini heeft de mogelijkheid om een bewegingssensor in te schakelen.
Wil je dat het slot alleen bij grove beweging melding maakt druk dan 1 x op de sensorknop aan de
voorkant van het slot onder het LED lampje nadat het slot is vergrendeld. Op dat moment hoort u
twee piepjes en het lampje zal met een hogere frequentie flitsen. Het slot is nu ingesteld op lage
sensitiviteit. Het slot zal nu ook afgaan wanneer een grote beweging plaatsvind. Als dit gebeurd zal
het slot eerst een aantal waarschuwingspiepjes geven. Als de beweging langer duurt dan 5-6
seconden dan gaat het alarm af.
Als een hoge sensitiviteit is gewenst drukt u 2x op de sensorknop, nadat u het slot heeft
ingeschakeld. U hoort nu drie piepjes en de LED gaat nog frequenter flitsen als bij lage sensitiviteit.
Bij kleine beweging van het slot zal nu het alarm geactiveerd worden. Als dit gebeurd zal het slot een
waarschuwingssignaal geven. Als na 2-3 seconden het slot nog steeds beweegt zal het alarm afgaan.
Als het alarm afgaat vanwege beweging zal het alarm ongeveer 45 seconden klinken voordat het
automatisch wordt gereset. Als het daarna weer bewogen wordt zal het weer 45 seconden afgaan,
enz. Zodra het slot is geopend door de code in te stellen en de ontsluitknop is ingedrukt stopt het
alarm.

Batterij indicator/energiebesparing
Als de batterij voldoende geladen is knippert de LED rood. Is de batterij bijna leeg dan zal de led
oranje knipperen. Vervang dan de batterijen voor dat het slot weer wordt gebruikt. Om de
levensduur van de Batterijen te verlengen dient u ervoor te zorgen dat wanneer het slot niet wordt
gebruikt het kabel uiteinde niet in het slotgat zit.
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.

