
Als u een schattenjacht voorbereidt, moet u de onderstaande stappen volgen om 
een cijfercode te vormen en in te stellen.

1.  De opening van de slotbeugel moet naar links gericht zijn;  
de kerven tussen de wieltjes bevinden zich dan aan de voorkant.

2.  Draai aan de wieltjes om de cijfercode te vormen die als laatste  
in het cijferslot werd ingesteld: 

 ►  Voor de eerste schattenjacht: fabrieksinstelling 000. 
 ►  Na een eerdere schattenjacht: de daarvoor ingestelde code of de 
naar de fabrieksinstelling teruggezette code 000.  

3.  Ontgrendel het slot: het slot moet met een druk op  
de beugel gemakkelijk kunnen worden geopend.  
Ga pas dan – en alleen dan – verder met de  
volgende stap! 

(Bij niet-naleving kan het slot onbruikbaar worden!)

Indien het slot niet kan worden geopend, herhaalt u stap 2. Probeer indien 
nodig de cijfercodes op pag. 39 van de spelhandleiding uit.  

4.  Neem de speelfiguur en zet deze op een effen  
ondergrond.

5.  Duw het cijferslot op de figuur, zodat het pinnetje  
op de hoed van de figuur het zwarte knopje aan de  
onderkant van het slot indrukt.

6. Houd het knopje ingedrukt!

7.  Draai de wieltjes van het slot om de cijfercode van de gekozen raadselkaart 
in te stellen (zie pag. 39 van de spelhandleiding).

8. Haal het slot van de figuur.

9.  Open vervolgens het slot nog een keer en controleer de ingestelde 
code.

Indien u alle bovenstaande stappen hebt gevolgd, is een nieuwe cijfer-
code in het slot ingesteld. Ga voor elke nieuwe schattenjacht op deze 
manier te werk!

Wij raden u aan om ofwel de code na elke schattenjacht weer op 000 terug 
te zetten, ofwel telkens de laatst in het cijferslot ingestelde code te noteren. 
Gebruik hiervoor pag. 39 van de spelhandleiding.

Zorg ervoor dat niemand de in het slot ingestelde cijfercode per ongeluk of 
opzettelijk verandert (zie ook punt 3).

Belangrijke instructies voor het cijferslot


