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Combinatieslot ML6740/ML6785 

    ALGEMEEN 
• Draai de cijferknop altijd langzaam en 

voorzichtig rond. 
• Plaats de gekozen cijfers exact tegenover de 

merktekens (openings- of eventueel 
veranderingsstreep). 

• De veranderingsstreep bevindt zich links van 
de openingsstreep. 

• U mag stoppen zo vaak u wilt. Draait u een 
gekozen getal te ver door, dan dient u de 
gehele combinatie OPNIEUW te draaien. 

• Kies als laatste getal nooit een getal tussen 0 
en 20. 

• Probeer de nieuw ingestelde combinatie altijd 
eerst enkele keren met geopende deur. 
    

HET SLOT NOOIT FORCEREN    
A. Openen van het slot: (Openingsstreep gebruiken) 

Het slot is op 10 – 20 – 30 ingesteld: 
 
 
4x Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal “10”  voor de 4de keer 

exact onder de openingsstreep staat. 
 
3x  Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het getal “20”  voor de 3de 

keer exact onder de openingsstreep staat. 
 
2x Cijferknop naar LINKS draaien, tot het getal “30”  voor de 2de keer 

exact onder de openingsstreep staat. 
 
 Cijferknop naar RECHTS draaien tot aan de aanslag. Onder de 

openingsstreep staat dan een getal tussen de 90 en 0 en het slot 
is open. 

B. Sluiten van het slot: 
 Draait u de cijferknop minstens 4 volledige omwentelingen naar LINKS. 
 

De getallen van de nieuwe combinatie dienen minstens 4 getallen uit elkaar te liggen. 
Bij exacte instelling opent het slot ook als u elk getal een half nummer hoger of lager instelt. 
Veiligheidsadvies: fabriekscode direct omstellen, geen persoonlijke data zoals 
geboortedatum als code gebruiken, geen gemakkelijke codes als bijv. 12-34-56 gebruiken 
en de code op niet-toegankelijke wijze bewaren. 

 
 

C. Instellen nieuwe cijfercombinatie:  (Veranderingsstreep gebruiken) 
Voor het instellen van een nieuwe combinatie, opent u de safedeur, sluit dan het slot 
weer (schoot uit schuiven). Dan draait u de combinatie op de VERANDERINGS-
STREEP, bijvoorbeeld 10-20-30. 
 
4x LINKS tot de “10” exact onder de veranderingsstreep staat. 
3x RECHTS tot de “20” exact onder de veranderingsstreep staat. 
2x LINKS tot de “30” exact onder de veranderingsstreep staat. 
 
  Nu steekt u de verstelsleutel (met de lange zijde) voorzichtig tot aan de aanslag in  
  Het slot (aan de binnenkant van de deur) en draait u de sleutel RECHTS om tot  
  aan de gemarkeerde aanslag. (zie sticker). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIET FORCEREN! 

  Indien de sleutel zich niet laat omdraait dan is bij instellen een fout gemaakt. 
  Begin opnieuw. 
 
Nu kunt u met de cijferknop een nieuwe combinatie instellen. 
 

Het 3de getal moet groter zijn dan 20! 
 
4x Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 1ste getal voor de 4de keer 

exact onder de veranderingsstreep staat. 
 
3x Cijferknop naar RECHTS draaien, tot het 2de getal voor de 3de 

keer exact onder de veranderingsstreep staat. 
 
2x Cijferknop naar LINKS draaien, tot het 3de getal voor de 2de keer 

exact onder de veranderingsstreep staat. 
 
 

Indien voorbij wordt gedraaid aan het gewenste getal, niet terugdraaien maar 
omstelprocedure opnieuw beginnen.  
 

Verstelsleutel LINKSOM terugdraaien, en voorzichtig uit het slot nemen. Het slot is nu op 
de nieuwe combinatie ingesteld. 

 

Probeert u bij geopende deur de nieuwe combinatie enige keren uit! 
 

Veranderings- 
streep  

Openings- 
streep 

HANDLEIDING 
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