
ENTR® Gebruikershandleiding 2120 ENTR® Gebruikershandleiding 

 

 

4. Codepaneel 
4.1 Monteren van de codepaneel 
Voordat u begint, selecteer de plaats waar de Codepaneel 
moet worden gemonteerd. 
• Bevestig de Codepaneel bodemplaat aan de wand. 
• Gebruik 4 schroeven en schroefankers of dubbelzijdig 

tape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Batterij vervanging 
1. Draai de schroefen los en open het deksel. 
2. Plaats de batterijen (2xAA) in 

overeenstemming met de "+" "-" tekens. 
3. Sluit het deksel en draai de schroef 

vast. 
4. Raak [#] gedurende 5 seconden aan. 

Opmerkingen: 
• Een korte pieptoon zal hoorbaar zijn en 

een groene verlichting [OK] zal zichtbaar 
zijn gedurende 2 seconden. 

Belangrijk: Raak het codepaneel niet aan 
tijdens de zelftest totdat de verlichting uit is. 

 
4.2.1 Batterij ‘low warning’ 
Als de batterijen moeten worden opgeladen, zal een rood waarschuwingssignaal lang 
knipperen en klinkt er bij elke sluiting/ontsluiting een pieptoon. 
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5. Codepaneel bediening 
5.1 Bediening 

 
5.2 Koppelen codepaneel 
Deze procedure voert u uit op de deurunit.  

  1  
Raak de deurunit met 
handpalm of vingers voor 3 
seconden aan om te activeren. 

  2  
Klik op [Add] 

  3  
Toetsenbord wordt verlicht. 
Voer [pincode]  [#] 
Numerieke toetsen knipperen. 

  
 

 
 

  4  
Klik op [1] om de codepaneel toe 
te voegen. Verlichte toetsen gaan 
uit. [OK] indicatie knippert voor 15 
seconden, wacht op codepaneel. 

  5  
Raak het touchscreen aan met 
handpalm of vingers. 
Voer in [77]  [#] 
Blauwe LED knippert snel. 

 
 

Om de codepaneel aan te zetten druk op [#] voor 5 seconden. De codepaneel zal een 
zelftest uitvoeren gevolgd door een reeks piepjes. LED knippert groen, rood en blauw. 
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[OK]-indicatie knippert eenmaal. 
2 korte pieptonen klinken, 
Codepaneel toegevoegd. 

[OK] indicatie knippert gedurende 15 
seconden. Geen pieptonen. 
Codepaneel: Groene LED Knippert 
gevolgd door 2 pieptonen. 
Begin de handeling vanaf stap 1. 

• Monteer de codepaneel op de basisplaat.

• Draai de bevestigingsschroef  vast.

Koppelen mislukt Koppelen gelukt 

Bevestigingsschroef     
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5.3 Codepaneel masterpincode 

  1  
Raak toets bediening aan met 
handpalm of vingers. 
Voer in [11] [#] 

  2  
Voer [nieuwe masterpincode] 
(4-10 cijfers)  [#], 
Voorbeeld: 1231234# 

  3  
Herhaal: 
[Nieuwe masterpincode] [#] 

 

   
 

   
Groene [OK] licht op voor 1 seconde, 
2 korte pieptonen klinken. 

Rode [fout] licht op voor 1 seconde, 
Er klinkt 1 pieptoon. 

 
5.4 Keuzemenu 
Keuzemenu opstarten door op [*] te klikken  [masterpincode]  [#] 

 

5.5 Toevoegen van een pincode (tot 20 verschillende pincodes) 
 

  1  
Raak toets bediening aan met 
handpalm of vingers. 
Voer in [*]  [masterpincode] 

[#] 
Voer in [11] [#] 

  2  
Voer in [pincode] 
(4-10 cijfers)  [#] 
Bijvoorbeeld: 1231234# 

  3  
Herhaal: 
[pincode] [#] 

 
   
Groene [OK] licht op voor 1 seconde, 
2 korte pieptonen klinken. 

Rode [fout] licht op voor 1 seconde, 
Er klinkt één pieptoon. 

[nieuwe masterpincode] 

Pincode niet toegevoegd Pincode toegevoegd 

Masterpincode niet toegevoegd Masterpincode toegevoegd 
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5.6 Deur openen 

  1  
Raak toets bediening aan met handpalm 
of vingers. 

 
 
  2  
Voer [Pincode [#] 

 
  
Rode [fout] LED licht op voor 1 
seconde, er klinkt één pieptoon. 

 

5.7 Deur sluiten 

  1  
Raak toets bediening aan met handpalm 
of vingers. 

  2  
Voer [1] [#] 

 

  
Rode [fout] LED licht op voor 1 
seconde, er klinkt één pieptoon. 

 
 

5.8 Verwijder pincode 
 

  1  
Raak toets bediening aan met handpalm 
of vingers. 
Klik op [*] [masterpincode]  [#] 
Voer in [33] [#] 

  2  
Om te verwijderen: 
[persoonlijke pincode] [#] 

 
   
Groene [OK] licht op voor 1 seconde, 
2 korte pieptonen klinken. 

Rode [fout] licht op voor 1 seconde, 
Er klinkt één pieptoon. 

 
 

5.9 Verwijder alle pincodes 
  1  
Raak toets bediening aan met handpalm 
of vingers. 
Klik op [*] [masterpincode]  [#] 
Voer in [22] [#] 

 
 

  2  
Voer [masterpincode] in  [#] 
Voer nogmaals: [masterpincode] in [#] 

 
   
Groene [OK] licht op voor 1 seconde, 
2 korte pieptonen klinken. 

Opmerking: Masterpincode kan niet worden 
verwijderd. 

Rode [fout] licht op voor 1 seconde, 
er klinkt één pieptoon. 

Geen pincodes verwijderd Alle pincodes verwijderd 

Pincode niet verwijderd Pincode verwijderd 

Niet gesloten 

Niet geopend 
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5.10 Volumeregeling 

  1  
Raak toets bediening aan met handpalm 
of vingers. 
Klik op [*] [masterpincode]  [#] 
Klik [55] [#] 

 
 
  2  
Druk op [2] voor het verhogen van het 
volume, of druk [8] om het volume te 
verlagen. 
Druk op [#] om het volumeniveau te 
bevestigen. 

 
5.11 Fabrieksinstellingen 
De reset-actie verwijdert alle pincodes (master en persoonlijke) en ontkoppelt de 
codepaneel van het slot. 

  1  
Raak toets bediening aan met handpalm 
of vingers. 
Klik op [*] [masterpincode]  [#] 
Klik [99] [#] 

 
  2  
Voer [masterpincode] [#] 

 

   
Groene [OK] licht op voor 1 seconde, 
2 korte pieptonen klinken. 
Apparaat voert zelftest uit en keert 
terug naar fabrieksreset 

Rode [fout] licht op voor 1 seconde, 
Er klinkt één pieptoon. 

Persoonlijke en master 
pincodes niet verwijderd 

Persoonlijke en master 
pincodes verwijderd 


