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Gebruiksaanwijzingen Pulse 2 tiptoets codeslot

Uw slot heeft 2 codes - een Manager code en een Gebruiker code.
Af fabriek is alleen de Manager code ingesteld. Deze iis ingesteld op 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Wijzig de Manager code direct na installatie in uw persoonlijke Manager code (zie B).
Stel vervolgens met uw Manager code een Gebruiker code in voor dagelijks gebruik (zie C).

Na het intoetsen van ieder cijfer geeft het slot een piepsignaal.
Wanneer een code juist is, volgt een dubbel pieptoon na het intoetsen van het laatste cijfer. 
Bij een onjuiste code volgt een lange pieptoon. Controleer de code op juistheid, of herhaal de procedure vanaf stap 1.

A.  Om te openen

1. Toets een geldige 6 cijferige code in: bijv. 1-2-3-4-5-6 (fabrieks code).
2. Draai binnen drie (3) seconden de handgreep in OPEN-positie.

3. Open de deur. 

B.  Code wijzigen (met deur open, handgreep gesloten)

Zowel de manager als de gebruiker kan hun code wijzigen.
Gebruik daarvoor uw eigen manager of gebruiker code.

1. "0" ingebrukt houden tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft aan.
2. Toets de huidige 6 cijferige code in: bijv. 1-2-3-4-5-6 (u hoort 2x pieptoon).
3. Toets de nieuwe 6 cijferige code in: bijv. 2-6-9-3-7-0 (2x pieptoon).
4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen.
5. Als er nu 2x pieptoon volgt, dan is de nieuwe code actief en klaar voor gebruik.

Als er een lange pieptoon volgt, dan is wijzigen niet gelukt.
Herhaal de procedure met de OUDE code vanaf stap 1.

6. Test de nieuwe code: met open deur - regelwerk met handgreep sluiten -
 code intoetsen - handgreep draaien om regelwerk te openen.

C.  Gebruiker code invoeren (met deur open, handgreep gesloten)

1. "1" ingedrukt houden tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft aan.
2. Toets 6 cijferige Manager code in: bijv. 2-6-9-3-7-0 (2x pieptoon volgt
 bij juiste code).
3. Toets een 6 cijferig Gebruiker code in: bijv. 2-6-2-6-2-6 (2x pieptoon).
4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen (2x pieptoon).
5. Test de nieuwe code altijd met open deur.

D.  Gebruiker code verwijderen

1. "3" ingedrukt houden tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft aan.
2. Toets 6 cijferig Manager code in (dubbelsignaal volgt bij juiste code).
3. De Gebruikers code is nu verwijderd.

E. Tijdvertraging (max. 99 min) en openingsvenster (max. 19 min) invoeren

1. "9" ingedrukt houden tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft aan.
2. Toets 6 cijferig Manager code in (dubbelsignaal volgt bij juiste code).
3. Tijdsvertraging en Openingsvenster tijd invoeren, bijv. 0301 voor 3 minuten
       tijdvertraging en 1 minuut openingsvenster tijd (2x pieptoon).
4. Nogmaals 0301 intoetsen (2x pieptoon).

Nu zal, na het intoetsen van de juiste code, led 3 minuten knipperen. Na 3 min. heeft u 1 minuut de tijd om opnieuw uw code in te 
voeren, en vervolgens het slot te openen.

Let op!!     De openingsvenster-tijd kan alleen tijdens het openingsvenster worden gewijzigd.
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Wat indien…

… er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en slot opent niet? 
Er is een verkeerde code ingetoetst. Controleer de code.

… LED brandt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon? 
Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw.

     Na nogmaals 2x verkeerde code intoetsen zal het slot opnieuw blokkeren.

… er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets? 
Vervang de batterij. Gebruik nooit oplaadbare batterijen. Is het probleem niet opgelost, raadpleeg dan uw servicedienst.

… het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer? 
Batterijspanning is te laag. Vervang onmiddelijk de batterij. Wij raden Duracell aan. Bij aankoop, let op de houdbaarheids datum.
De 9V blok batterij bevindt zich onderaan het slot, achter een klepje. Trek niet aan de voedingskabel.


	Gebruiksaanwijzingen Pulse 2 tiptoets codeslot
	A. Om te openen

