Ingebruikname
Zorg dat het beslag is voorzien van de 3 AAA batterijen.
Het binnenschild aan de binnenzijde dient niet gemonteerd te zijn. De eerste keer dient u een
algehele resetfunctie toe te passen. U vindt deze programma/reset button bovenaan de elektronica
print van het binnenschild.

Maak het code bediendeel wakker door een vinger voor het infrarood oog te houden (onder de
witte LED). Hierdoor lichten de toetsen blauw op.

Allereerst gebruik
Indien voor de eerste keer het product in gebruik wordt genomen, dan dient u eerst 0000 # in te
geven.
De code 0000 # is in de fabriek de standaard mastercode (MC) die is meegegeven. Daarom is het
belangrijk om deze te wijzigen naar een eigen Mastercode (MC)

Aanmaken mastercode
Stel, u wilt de mastercode 4711 aanmaken (4711 is een voorbeeld, u kunt zelf de code bepalen), ga
dan als volgt te werk:








Uitleg
0000 is de huidige mastercode (fabrieksinstelling). Indien de mastercode in de toekomst is vergeten,
blijft er alleen een totale reset mogelijk middels de button op de print aan de binnenzijde van het
beslag (naast de aansluitconnector). positie 0 is de positie waarop de nieuwe mastercode wordt
weggeschreven in het geheugen van het beslag. 4711 is de nieuwe mastercode die u wilt toekennen.
Dit is een voorbeeld code.

Aanmaken van gebruikers middels code
Aanmaken van gebruikers middels code
Zorg in het algemeen bij het aanmaken van gebruikers voor een correcte registratie. U dient een
usercode of transponder/kaart toe te kennen aan een positienummer (128 mogelijkheden).
Indien u tevens de naam van de gebruiker noteert, dan is het in de toekomst zeer eenvoudig om op
een correcte manier gebruikers te verwijderen.

U kunt geen pincode invoeren die al reeds in de getallen reeks zit van een eerder toegepaste
code. Dus als voorbeeld. Indien u reeds code 1234 heeft toegekend, dan kunt u geen 12345 of
123456 toepassen.
Uitleg
MC Mastercode.
11 Het programmanummer voor het aanmaken van gebruikers op basis van een code.
Dit zijn de mogelijke positienummers waar een usercode aan toewordt gekend.
001-128

U dient hier altijd 3 cijfers in te geven. Dus als u een gebruikerscode op positie 9 wilt
wegschrijven dient u dit in te geven als 009. U kunt een positie maar eenmaal gebruiken.

1234 Voorbeeldcode die u wilt toekennen aan een gebruiker op een bepaald positienummer.
Terug naar het basis menu.

Aanmaken van gebruikers met transponder/kaart


Uitleg:
MC Mastercode.
12 Het programmanummer voor het aanmaken van gebruikers op basis van een
transponder/kaart.
001-128 Dit zijn de mogelijke positienummers waar een usercode aan toe wordt gekend.
U dient hier altijd 3 cijfers in te geven. Dus als u een gebruikerscode op positie 9 wilt
wegschrijven dient u dit in te geven als 009. U kunt een positie maar eenmaal gebruiken.
Transponder/kaart Transponder/kaart. Hier houd u de gewenste te registreren transponder/kaart voor de
witte sensor van het beslag.
Keer terug naar het basis menu.

Aanmaken van gebruikers met code + transponder/kaart

Uitleg:
MC

Mastercode

13

Het programmanummer voor het aanmaken van
gebruikers op basis van transponder/kaart + code.

1234

Dit is een voorbeeldcode die u wilt toevoegen aan een
transponder/kaart gebruiker.

001-128

Dit zijn de mogelijke positienummers waar een usercode
aan toe wordt gekend. U dient hier altijd 3 cijfers in te
geven. Dus als u een gebruikerscode op positie 9 wilt
wegschrijven dient u dit in te geven als 009. U kunt een
positie maar eenmaal gebruiken.

Transponder/kaart

Transponder/kaart. Hier houd u de gewenste te
registreren transponder/kaart voor de witte sensor van
het beslag.



Keer terug naar het basis menu.

Toevoegen van code aan bestaande transponder/kaart
gebruikers

Uitleg:
MC Mastercode
14 Het programmanummer voor het toevoegen van codes aan bestaande transponder/kaart
gebruikers.
001- Dit zijn de mogelijke positienummers die u reeds heefttoegekend aan een transponder/kaart
128 gebruiker. U dient hier altijd 3 cijfers in te geven.
1234 Dit is een voorbeeldcode die u wilt toevoegen aan een transponder/kaart gebruiker.
Keer terug naar het basis menu.

Verwijderen van gebruikers

Uitleg:
MC

Mastercode.

2

Het programmanummer voor het verwijderen van
gebruikers/posities.

001-128

Dit zijn de mogelijke positienummers die u wilt verwijderen.



Keer terug naar het basis menu.

Passagekaart toepassing
Deze functie geeft de mogelijkheid om de het beslag in een loopstand te activeren. De blokkering van
de gecontroleerde buitenkruk wordt vrijgegeven, totdat opnieuw de passagekaart wordt
aangeboden.
Denk hierbij aan een hoofdtoegangsdeur, die overdag wel toegankelijk is voor alle gebruikers, maar
aan het eind van de dag alleen weer toegankelijk moet zijn voor geautoriseerde gebruikers (bv eigen
personeel of een schoonmaak team).
Het voordeel van deze kaart is dat de standaard pulsvrijgave blijft gehandhaafd wanneer het beslag
in actieve gecontroleerde stand staat. U kunt maximaal 1 passage kaart activeren bij dit beslag.
Indien u geen kaart wenst te gebruiken, maar een gebruikerscode of transponder/kaart, dan
kunt u ook de toggle modus activeren. Zie uitleg “pulstijd / toggle functie” op blz. 15.

Bedieningsvolgorde
Aanmaken
Een passagekaart kan alleen worden aangemaakt middels de resetbutton aan de binnen zijde van het
beslag achter het schild.

Druk 1x kort de resetbutton in
(maximaal 1 sec.).

Houd de passagekaart voor
het transponder/kaart oog. 1x
en opnieuw opgeslagen.

3x beep: dan is hij niet
geaccepteerd en probeer het beep: passage kaart erkend

Verwijderen
Indien u de passagekaart wilt verwijderen, dan hanteert u dezelfde volgorde. Nadat de kaart
opnieuw wordt aangeboden, dan hoort u 2 beeps en de kaart is verwijderd.

Opheffen van de passagekaart
Indien u de passage mode wilt opheffen, houdt u de passagekaart opnieuw voor het oog. Hierdoor
staat het beslag weer in zijn gecontroleerde modus.

Pulstijd of toggle functie instellen
De pulstijd is de vrijgavetijd van de krukbediening na een correcte autorisatie. Standaard staat deze
op ca. 6 seconden. U kunt de vrijgavetijd aanpassen naar een duur 1 tot 99 seconden. U kunt ook
kiezen voor een aan-uit functie. Dit wordt ook wel toggle functie genoemd.
Bij het aanbieden van een code of transponder/kaart wordt de kruk vrijgegeven. Door deze code of
transponder/kaart nogmaals aan te bieden, wordt de krukbediening weer geblokkeerd.
Bedieningsvolgorde

Uitleg:
MC Mastercode.
3

Het programmanummer voor de pulstijd te
veranderen.

99 Vrijgavetijd in seconden.
Keer terug naar het basis menu.
.

Beepsignaal uit of aanzetten
Wanneer u het beepsignaal bij het aanraken van de toetsen storend vindt, dan is het de mogelijkheid
om deze uit te zetten.
1. Maak het bedieningspaneel wakker door een vinger voor het infrarood oog te houden (IR)
2. Toets in:
beepsignaal aan:  MC # 81 0 # 
beepsignaal uit: MC # 81 1 # 
Indien u het beepsigaal uitzet, ontvangt u geen waarschuwing(!) wanneer de code foutief
ingegeven is of niet is geaccepteerd.

Bevestigingsteken # uit of aanzetten
Het gebruik van het bevestigingsteken # (enter) na invoeren van een gebruikerscode kan naar wens
worden toegepast. Standaard staat deze aan.

Gebruik van het elektronische beslag
Met een transponder/kaart

houdt de transponder/kaart op een
afstand van max. 1 cm voor de witte
LED aan de bovenzijde van het
beslag.

Indien u geautoriseerd bent, licht
de LED blauw op en tevens hoort
u een beepsignaal van ca.
seconden.

Er wordt nu toegang verleend
door de kruk naar beneden te
bewegen.

Toets de toegekende code in
gevolgd door #. Vb: 1234 #. Indien
u geautoriseerd bent, dan licht de
LED blauw op en hoort u een
beepsignaal van ca. 2 sec..

Er wordt nu toegang verleend
door de kruk naar beneden te
bewegen.

Met een code

Maak het bedieningspaneel
wakker door een vinger op het IR
oog (onder de witte LED) te
plaatsen. Hierdoor lichten de
cijfers blauw op

Met transponder/kaart + code

Maak het
bedieningspaneel
wakker door een vinger
op het IR oog (onder de
witte LED) te plaatsen.
De cijfers lichten blauw
op.

Transponder/kaart op een
afstand van max. 1 cm
voor de witte LED aan de
bovenzijde van het beslag.

Indien u geautoriseerd
bent, licht de
LED blauw op en tevens
hoort u een beepsignaal
van ca. 2 seconden.

Er wordt nu toegang
verleend door de kruk
naar beneden te
bewegen.

Batterijgebruik en noodvoorziening
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de montage op binnen- of buitendeuren, verlenen de
drie AAA alkaline batterijen bij volle capaciteit maximaal 30.000 vrijgaven van de bediening.
Bij de laatste 100 mogelijke vrijgaven waarschuwt het beslag de gebruiker door 3 maal een beepsignaal af te geven. Daarbij gaat de rode led knipperen. Op dat moment wordt geen toegang
verleend. Door voor de tweede keer een toegangscode in te geven of een transponder/kaart aan te
bieden, krijgt u wel toegang.
Vervang in deze situatie direct de drie AAA batterijen van het beslag!

Noodvoorziening
Indien de batterijen volledig leeg zijn en het beslag niet meer reageert, blijft er toch een mogelijkheid
bestaan om door middel van een 9VDC blokbatterij een noodvoeding tot stand te brengen.

