
Basic 3047-2-3710-3900-4200 Nl m-locks.doc    M-LOCKS BV 
Datum: 27-11-07    Vlijtstraat 40, NL-7005 BN DOETINCHEM 
E-mail: info@m-locks.com/www.m-locks.com            Tel: +31 314 376 876  Fax: +31 314 376 878 

LG BASIC 
ELEKTRONISCH COMBINATIESLOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handleiding 
 

ALGEMEEN 
Het slot werkt met een 6-cijfercode of een woord van zesletters. Er kan 
een tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer wordt 
bevestigd door een piepsignaal en het oplichten van de LED. 
 
Na een geldige code volgt een dubbelsignaal, als de code ongeldig is 
volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van meer dan tien seconde 
verdwijnt de tot dan toe ingevoerde cijfers en moet de code geheel 
opnieuw worden ingevoerd. 
 

Openen 
Code intoetsen (managercode: 1-2-3-4-5-6) en binnen drie seconde de 
deur ontgrendelen (handgreep of knop). Wordt het slot niet binnen drie 
seconde geopend, dan is het automatisch weer vergrendeld 
 

Sluiten 
Deur sluiten en handgreep of knop in SLUIT-positie draaien. Het slot is 
automatisch vergrendeld. Test of het slot is vergrendeld door te proberen 
de handgreep in de OPEN-positie te draaien. 
 
 

Veiligheidsadvies  
De managercode direct omstellen!!! Geen persoonlijke data (zoals 
geboortedatum) als code gebruiken. De code op niet-toegankelijke wijze 
bewaren. 
 

Handleiding 
“LG BASIC” ( 4200 v1.00) met toetsenbord 3900, 3710 of 3047-2 

 

Code wijzigen: (bij geopende deur) 
1. 6 x  de “0” intoetsen (dubbelsignaal) 
2. De oude code intoetsen (dubbelsignaal) 
3. De nieuwe code intoetsen (dubbelsignaal) 
4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen (bevestiging) (dubbelsignaal) 
Worden bij het omstellen fouten gemaakt (drievoudig signaal) dan blijft de oude 
code geldig. De nieuwe code bij geopende deur meermaals testen! 
 

Toelaten gebruikerscode: 
1. Managercode intoetsen en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald 

dubbelsignaal volgt.  
2. Cijfer “1“ intoetsen (dubbelsignaal) 
3. De gebruiker toetst tweemaal zijn code in (2x dubbelsignaal) 
Indien de gebruikerscode niet wordt geaccepteerd (3x signaal), dan lijkt deze 
teveel op de managercode. Nieuwe code kiezen. 
 

Blokkeren gebruikerscode: 
1. Managercode intoetsen en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald 

dubbelsignaal volgt. 
2. Cijfer “2“ intoetsen     (enkelvoudig signaal) 
3. De gebruikerscode is geblokkeerd. 
 

Gebruikerscode opnieuw toelaten: 
1. Managercode intoetsen en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald 

dubbelsignaal volgt. 
2. Cijfer “1“ intoetsen     (enkelvoudig signaal) 
3. De gebruikerscode is weer actief. 
 

Wissen gebruikerscode: 
1. Managercode intoetsen en laatste cijfer ingedrukt houden tot herhaald 

dubbelsignaal volgt. 
2. Cijfer “3“ intoetsen    (enkelvoudig signaal) 
3. De gebruikerscode is gewist. 
 

Manipulatieblokkering: 
Na het achter elkaar invoeren van 4 foutieve codes is het toetsenbord circa vijf 
minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconde een 
piepsignaal afgegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal 
een foute code ingegeven, dan volgt opnieuw een wachttijd van vijf minuten. 
 

Stroomvoorziening/Batterij wisselen: 
Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, klinkt bij het openen 
gedurende drie seconde een serie piepsignalen. De batterij moet dan worden 
gewisseld. Alleen DURACELL ALKALINE batterijen gebruiken! Het batterijvak 
bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord of binnenzijde van de 
kluisdeur. Let op: batterijclip stevig op de batterij bevestigen. 
3900: met bijvoorbeeld een pen in de opening aan de onderzijde drukken om te 
ontgrendelen. 
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Batterijvak indrukken 
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Aansluitpunten voor 
externe batterij, 
plastic bescherming 
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