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GEBRUIKERSINSTRUCTIES 
NEDERLANDS                          EP 8050 HU 

• 1 manager code en 9 gebruikers codes Managercode is positie “0”, 
gebruikers codes positie 1 tot en met 9 

• managercode 1-2-3-4-5-6 is af fabriek aanwezig. 
• manager kan gebruikers toevoegen en verwijderen 
• ongeldige invoer: één lang signaal 
• foutieve code: 4 opeenvolgende ongeldige combinaties is het slot 5 minuten 

geblokkeerd 

•  “0” ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is 
• toets geldige oude code in (dubbel signaal) 
• toets nieuwe code tweemaal in. Let op: alle codes moeten 2 cijfers 

verschillen van geldige oude code 
  � geldige code: dubbel signaal 
  � ongeldige code: lang signaal 

Herhaaldelijk piepen tijdens openen betekent (bijna) lege batterij 
• Batterij spoedig wisselen.  
• Alleen 9V Duracell batterijen gebruiken. 
• Batterijdeksel naar voren schuiven, zie afbeelding en batterij  

uitnemen. Let op bij het terug plaatsen van de nieuwe batterij 
dat de batterijkabel niet klem komt te zitten! 
 

 
Recycle s.v.p  

 

• “1” ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is 
• toets geldige Managercode (dubbelsignaal) 
• toets gebruikerspositie (1 tot en met 9). Indien positie vrij is, klinkt 

dubbelsignaal. 
• toets gebruikerscode tweemaal in. (dubbelsignaal)Gebruiker is geïnstalleerd. 

Als gebruikers positie bezet is klinkt lang signaal en functie verdwijnt. 
  � geldige code: dubbelsignaal 
  � ongeldige code: lang signaal 

• “3” ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is 
• toets geldige Managercode (dubbelsignaal) 
• toets gebruikerspositie (1 tot en met 9). Indien positie bezet is, klinkt 

dubbelsignaal en functie verdwijnt. Gebruiker is nu verwijderd. 

Indien positie vrij is, klinkt lang signaal en functie verdwijnt. 
• “7” ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED aan is 
• toets geldige Managercode (dubbelsignaal) 
• toets nummer 1 tot en met 9 op toetsenbord 

 � indien gebruikers positie bezet is, dubbel signaal 
 � indien gebruikers positie vrij is, lang signaal 

•  “5” ingedrukt houden tot dubbelsignaal volgt en LED  aan is 
• toets op alle cijfers van het toetsenbord, beginnend met 1 en eindigend 

met 0 (1,2,3, enz.) 
• indien slot/toetsenbord correct werken, dubbelsignaal. Een 

dubbelsignaal na “0” betekent dat alle codes herkend zijn. Indien een 
toetscode niet is herkend klinkt een lang signaal en de functie verdwijnt 
(slot functioneert niet correct, raadpleeg uw servicedienst) 

• de slot-check functie kan niet gebruikt worden als het slot door foutieve 
codes voor 5 minuten is geblokkeerd. 

Noteer hier aan wie u de code gegeven heeft. 
POS DATUM NAAM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
 

Algemeen 

Code veranderen (met geopende deur) 

Batterij ‘leeg’ waarschuwing 

Gebruikers toevoegen 

Gebruikers verwijderen 

Gebruikers checken 

Slot check 

Positie tabel: 
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