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3.3 Koppelen afstandsbediening 
 

  1  
Raak het touchscreen met 
handpalm of vingers aan voor 3 
seconden voor activatie. 

   2  
Druk op [Add] 

  3  
Toetsenbord wordt verlicht. 
Type [pincode]  [#] 
Toetsenbord knippert. 

   
 
 

  4  
Druk op [1] om een afstandsbediening 
toe te voegen. 
Verlichte toetsen gaan uit.          
[OK] toetsenbord wordt verlicht, 
gedurende 15 seconden wachten op 
afstandsbediening. 

 
  5  
Druk op de knop van de 
afstandsbediening. 

Na het koppelen kan het zijn dat de 
afstandsbediening nog minimaal 2 
keer moet worden ingedrukt 
voordat deze zal functioneren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knop afstandsbediening  
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[OK]-indicatie knippert eenmaal. 
2 korte pieptonen klinken. 
Afstandsbediening toegevoegd. 

[OK] indicatie knippert gedurende 15 
seconden. Geen pieptonen, 
Start het proces op vanaf stap 1 

Opmerkingen: 
• Om meer afstandsbedieningen toe te voegen, herhaalt u deze procedure. 
• Een afstandsbediening kan worden gekoppeld met één deur. 
• Het is mogelijk om maximaal 20 afstandsbedieningen toe te voegen bij 1 ENTR® slot.
• Alleen een geautoriseerde dealer kan een gekoppelde afstandsbediening resetten. 

3.4 Afstandsbediening verwijderen
Dit proces verwijderd alle ingeleerde afstandsbedieningen, daarbij ook het 
codepaneel en de vingerscan. 

  1 
Raak het touchscreen met handpalm 
of vingers aan voor 3 seconden voor 
activatie. 

  2 
Druk op [Del] 
Toetsenbord wordt verlicht. 

  3 
Type [pincode]  [#] 
Er klinkt 1 pieptoon. 

Koppelen is niet gelukt Koppelen OK 
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  4  
[Del] knippert gedurende 30 
seconden. 

  5  
Druk op [Del] om te bevestigen. 

 

  
[OK]-indicatie knippert eenmaal, 
2 korte pieptonen klinken. 
Verlichte toetsen gaan uit. 

 

  
 

Opmerking: De gekoppelde smartphones worden niet verwijderd. 
 

3.5 Instellingen geluidssignaal 
Schakel het geluidssignaal in of uit.

  1  
Raak het touchscreen met 
handpalm of vingers aan voor 3 
seconden voor activatie. 

   2  
Druk op [Mute] 

  3  
[Mute] indicatie verlicht. 
Geluidssignaal is uitgeschakeld. 

 
  

 
Opmerkingen: 
• De ENTR® zal met het geluid op Mute de ontgrendel-/vergrendelgeluiden, en 

de open deur signaal niet meer laten horen. Het geluid van de bediening met 
de mechanische knop en de batterij ‘low warning’ zal niet worden 
uitgeschakeld. 

• Volg dezelfde procedure om het geluid aan te zetten. 

Verwijderen voltooid 



ENTR® Gebruikershandleiding 39ENTR® Gebruikershandleiding 39 

 

 

1 

8. Vervangen batterij afstandsbediening 
8.1 Verwijderen batterij 

a. Lift de deksel door voorzichtig een smalle schroevendraaier te 
gebruiken bij de inkeping en druk op de  vergrendelknop. 

 
Inkeping 

 
 
 

Vergrendeling 

 
 
 

b. Verwijder de drukknop en 
het tussendeel. 

 
 
 
 
 

c. Haal de printplaat eruit en verwijder de batterij. 
 

2 
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8.2 Batterij wisselen 

a. Plaats de nieuwe batterij (CR2032) in de houder let hierbij op de "+ " "-" tekens (1). 
b. Plaats de print in de afstandsbediening (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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c. Monteer het tussendeel met daarop de 
drukknop en plaats deze boven de printplaat. 

 
 
 
 
 

d. Plaats de bovenkant hier op totdat u een klik hoort. 
 

Vergrendeling 


