
Rosengrens / Hadak model ABN-2 omstelbaar sleutelslot

LET OP! Ter voorkoming van misverstanden dient u deze beschrijving eerst aandachtig 
door te lezen, vóórdat u het slot omstelt.

Omstellen van het sleutelslot Deze kluis is voorzien van een slot dat omgesteld kan worden op een nieuwe sleutel. Er 
zijn 1,7 miljoen verschillende permutaties mogelijk. De sleutelbaarden zijn in sets van 2 of 
meer leverbaar. De sets zijn uniek en worden op geen enkele wijze geregistreerd.
Bij verlies van alle sleutelbaarden is het niet mogelijk om het slot te openen!

Belangrijke informatie Aan de binnenkant van de deur wordt het slot met een plaat afgedekt. Bij sommige 
deuren is deze dekplaat vastgeschroefd. Andere zijn voorzien van een scharnierende 
dekplaat, eventueel met sleutelslot.

Voorbereiding 1. Open de deur. Draai de schoten uit door de kruk te draaien. 
2. Sluit het slot en laat de sleutel in het slot zitten.
3. Verwijder de afdekplaat aan de binnenzijde van de deur.

Omstelprocedure
(stap 1 t/m 11)

Aan de achterkant van het slot bevindt zich een omstelknop die naar drie posities 
gedraaid kan worden, gebruik hierbij geen geweld of gereedschap
• Normale positie - aangeduid met 
• Start omstelpositie - aangeduid met ∇
• Omstelpositie - aangeduid met 

Stap 1 De omstelknop bevindt zich in zijn normale positie.

Stap 2 Draai de knop ongeveer 15° met de klok mee tot deze blokkeert.

Stap 3                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                      

Draai de oude sleutel een kwartslag met de klok mee tot deze 
blokkeert.

Stap 4 Draai de knop iets meer dan een halve slag tegen de klok in tot 
deze blokkeert.

Stap 5                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                     
 
 
 
 
                 

Draai de oude sleutel een kwartslag tegen de klok in en haal de 
sleutel eruit.

Stap 6 Verwijder de oude baard en schroef de nieuwe baard op de sleutelstang. 

Stap 7                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                      

Stop de nieuwe sleutel in het slot en draai de sleutel een
kwartslag met de klok mee tot deze blokkeert.

Stap 8 Draai de knop een halve slag met de klok mee tot deze blokkeert.

Stap 9
                

Draai de sleutel een kwartslag tegen de klok in en haal deze eruit.

Stap 10 Monteer de afdekplaat aan de binnenkant van de deur.
Stap 11 Sluit het slot

LET OP! Sluit de deur niet voordat de nieuwe sleutel een aantal malen is getest door de 
kruk en het slot open en dicht te draaien.

Bij twijfel... bel  //  e-mail eerst    0316 295 699  //  service@tmakluizen.nl 

TMA Kluizen
Aalsbergen 20

NL 6942 SE  Didam
www.tmakluizen.nl


