3.2 Deur configuratie
Het configuratieproces van de cilinder hangt af van het slot en de eigenschappen van de
deur. Dit proces dient te worden uitgevoerd na het voltooien van het plaatsen van de
cilinder. Het gehele configuratieproces duurt gemiddeld 15-20 seconden.
1

2

Belangrijk: Controleer of de deur
gesloten is en dat er zich geen
sleutel
bevind in de cilinder

4

3
Raak het scherm gedurende 3

Druk op [Cfg].

seconden aan met de handpalm
of met de vingers om het
scherm te activeren

5

De toesten lichten op
Druk [PIN Code]
[#].
De toetsen gaan nu
knipperen

ENTR™ aan de
linderzijde van
de deur
Druk [1]
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Druk op [1] of [3] om de cilinder te configureren (zie illustratie)
Druk op [1] voor een deur met de cilinder links of
Druk op [3] voor een deur met de cilinder rechts

ENTR™ aan de
rechterzijde
van de deur
Druk [3]
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Configuratie OK

6
Houd de deur gesloten in
het kozijn. De cilinder voert
het configuratieproces uit.
Dit duurt gemiddeld 15-20
seconden

[Manueel] indicatie is
verlicht
[Cfg] indicatie knippert.
Note: Indien de
configuratie faalt ga naar
pobleemoplossing #1

7
Open de deur d.m.v. de kruk. Breng
de dagschoot zo dicht mogelijk bij het
kozijn
Note: Sluit de deur niet

Kozijn
Dagschoot

Magneet

Configuration OK

8
druk [Cfg].
De cilinder zal het
configuratie proces
uitvoeren

[OK] Indicatie knippert 1 keer. Er volgen twee korte pieptonen en de verlichte toetsen
gaan uit.

.

Probleemoplossing #1
Cilinder configuratie heeft gefaald
1. Verwijder de mechanische sleutel van de cilinder
2. Controleer of de deur goed was gesloten of dat iets het configuratie proces heeft verstoord
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Configuratie gefaald
[Error] indicatie
verlicht. Er volgen 2
lange pieptonen.
ga terug naar
probleemoplossing
#2
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Probleemoplossing #2
Configuratie van de magneet is mislukt
1. De ENTR cilinder werkt nu wel in manuele mode (w/o automatisch
sluiten).
2. Verwijder alle magneten van de deur/kozijn.
3. Plaats de magneet volgens de instructies.
4. Neem contact op met uw leverancier.
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Kozijn

20

Cilinder schroef (M5)

Magneet

Note: De bovenzijde van de magneet dient ongeveer 20mm onder de M5 schroef
bevestigd te worden
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