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Gebruiksaanwijzing ontgrendeling:

Plaats de Construct sleutel in het slot en draai vervolgens de sleutel 180 graden om. De Construct 
staat nu niet meer op slot.

De sleutel blijft zitten bij de Construct “Premium”. Klapt u daarom (uit veiligheidsredenen) de klap-
sleutel om (vlak tegen uiteinde slot).

Ontgrendel de handrem.
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U kunt de auto starten en rijden.

3

4

Gebruiksaanwijzing vergrendeling:

Breng uw auto tot stilstand. Vervolgens trekt u de handrem aan en plaats de versnelling in de achter-
uit. Bij voertuigen met een automaat selecteert u de “P” (parkeerstand).

Klap de Construct sleutel weer recht en draai de sleutel 180 graden om te vergrendelen.

U kunt nu de Construct sleutel eruit halen en het voertuig verlaten.
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Mocht één van deze handelingen niet soepel verlopen, verzoeken wij u met ons contact op 
te nemen óf met het inbouwbedrijf.

Wij wensen u veel veilige en onbezorgde kilometers toe.

✔

✔

✔

✔

Vul het registratieformulier compleet in en stuur deze op naar Construct Benelux. 

Bewaar de Security Card op een veilige plek. Deze is samen met het registratie formulier nodig 
wanneer u een duplicaatsleutel wilt bijbestellen.

De Construct versnellingsbakslot vraagt geen enkel onderhoud. Gebruik daarom ook nooit 
smeermiddelen!

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen met ons of uw leverancier.

Beste klant/gebruiker van de Construct “Premium”   
mechanische diefstal beveiliging,

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit gecerti- 
ficeerde anti-diefstal product. Hieronder kunt u staps-
gewijs lezen hoe de ontgrendeling en vergrendeling van 
uw Construct slot werkt.

Na registratie heeft u 10 jaar garantie!

✔ De Construct is van zeer hoge kwaliteit en erkend door onafhankelijke instanties (SCM- TÜV). 
Ook bij intensief gebruik hoeft u zich geen zorgen te maken over stroringen en/of slijtage.
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