
EU905A HANDLEIDING

Lees en volg de onderstaande stappen.

Plaats 3 nieuwe AA-batterijen van hoge kwaliteit in de batterijbehuizing.
Draai de handgrepen. Zij zouden vrij moeten draaien. Als de handgrepen vrij draaien, ga 
door met de volgende stap.
Zorg ervoor dat u de juiste rubberen afdichting voor de buitenunit hebt gekozen

Sluit de deur en haal de schuifdeksel van de buitenunit volledig op en voer de
Fabriksingestelde Pincode om te controleren of de motor beweegt. 

PROGRAMMEREN VAN BUITENUNIT

TOEVOEGEN VAN DE PINCODES

U kunt 10-nummers (PIN-codes) van de buitenunit instellen. Het ingestelde nummer varieert
van 0 tot 9. De oorspronkelijke fabrieksinstelling (PIN-code) is 123. 
De pincode kan 1 cijfer tot 10 cijfers zijn.

A. ADD de Master 1 pincode in:
Toets * 0 + 123 + * (groene LED knippert) + Nieuwe pincode +* (Groene LED 
knippert) + Nieuwe pincode opnieuw + *
Wanneer de groene LED knippert en er een lange piep wordt gehoord, slaagt de operatie 
erin; als de rode LED knippert, dan is instellen mislukt.

B. ADD de Master 2. PIN-code in. 
Voer * 1 + de 0 ingestelde PIN-code in + * (groene LED knippert) + Nieuwe 
pincode + * (groene LED knippert) + Nieuwe pincode opnieuw + *
Wanneer de groene LED knippert en er een lange piep wordt gehoord, slaagt de operatie 
erin; de werking mislukt als de rode LED knippert,.

C. PIN-code van de gebruiker toevoegen
Voer * + tussen 2 - 9 Gebruiker nummer + een van de Master-PIN-codes in 
+ * (groene LED Knippert) + Nieuwe pincode + * (groene LED knippert) + Nieuwe 
pincode opnieuw + *
Wanneer de groene LED knippert en er een lange piep wordt gehoord, slaagt de operatie 
erin; Als de rode LED knippert, is de werking mislukt.

Opmerkingen: 



1. "+" Is alleen een vervolgmerk, geen functionele knop.
2. De 0 en 1 set PIN-codes zijn de Master (behherder) codes van de vergrendeling.

VERWIJDEREN VAN DE PINCODES

Voer * + het ingestelde nummer van de pincode in die u wilt verwijderen + één 
hoofdcode + #.
Wanneer de groene LED knippert, is de verwijderingsactie geslagd. Als de rode led knippert, 
is de operatie mislukt.  
Voorbeeld: Als we de 2de set PIN-code willen verwijderen, voert u * 2 + de hoofdcode +
# in.
▲ Opmerking: de MASTER-codes kunnen op deze manier niet worden verwijderd. Ze 
kunnen alleen worden verwijderd door het slot opnieuw instellen.
BEL UW LEVERANCIER VOOR INSTRUCTIES.

TIJDELIJKE LOCKMODUS EN AUTOMATISCHE LOCKING MODE

TUM toepassen:

Voer # + 1 + Master-code  + # in (groene LED knippert) + 1 om de
tijdelijke Unlocking Mode (TUM) te aktiveren. 
De groene LED knippert opnieuw en een lange piep wordt gehoord,
Het slot komt in de Temporary Unlocking Mode (TUM) en de gebruiker kan de deur openen
zonder dat u een pincode hoeft in te voeren.
Belangrijke opmerking: Tijdelijke ontgrendelmodus (TUM) kan mogelijk uw huis of kamer 
onveilig maken want met deze funktie aan kan iedereen uw ruimte betreden.

ALM terugzetten :
Voer # +1 + Master-code  + # in (groene LED knippert) + 0 om het slot terug te zetten 
in Automatische vergrendelingsmodus (ALM). Wanneer de groene LED opnieuw knippert en 
er een lange piep wordt gehoord, is het slot in de automatische vergrendelingsmodus, en de
gebruiker kan niet van buiten openen voordat een correcte pincode is ingevoerd. 

De oorspronkelijke fabrieksinstelling is de automatische vergrendelingsmodus (ALM).

ANTI MALICIOUS OPERATION SETUP
Voer # 2 + de Master-code  + # in (groene LED knippert) + 1 om Anti Malicious modus 
te activeren.
Wanneer de groene LED opnieuw knippert en een lange piep wordt gehoord is anti 
malicious modus geactiveerd.



Voer # 2 + de Master-code + # in (de groene LED knippert) + 0 om anti- malicious 
modus te annuleren.

▲ Belangrijke opmerking: Wanneer anti malicious modus is toegepast dan valt slot in 
slaap modus geduurende 5 minuten als iemand probeert  5 keer ruimte toe te treden met 
een verkeerde PIN-code.

Ontgrendelen van buitenunit.

De aan / uit-knop op de buitenunit wordt gebruikt om toetsenbord te verlichten.
Verlichting zal 3 seconden aan staan.

Duw de schuifdeksel volledig op en toets  een bestaande externe pincode + # (of
+ *, Of + de PWR knop). De motor gaat in werking, draai de ronde knop om slot te 
ontgrendelen. 
Ondertussen zal het slot een draadloos ontwapend signaal sturen om het alarm uit te 
schakelen systeem (indien aanweizig).

Binnenste Unit te programmeren

Slechts één set PIN-code kan op de binnenkant worden toegevoegd. Het ingestelde nummer
van deze pincode is 1.
▲ Normaal gesproken blijft de binnenhandgreep in de ontgrendelde positie.

PIN-CODE TOEVOEGEN 
A. Voer 123 in (groene LED gaat knipperen). Voer uw nieuwe pincode in (groen LED 
knippert opnieuw); herhaal de Nieuwe PIN-code.
(de groene LED knippert en er wordt een lange piep gehoord). De operatie slaagt erin.
▲ Belangrijke opmerkingen:
De pincode op de Inside Unit is een individuele code en blijft ongewijzigd, ongeacht hoe
De PIN-codes op de buitenunit worden gewijzigd.

DE LOCK RESETTEN
Het terugzetten van het slot zou mogelijk de beveiliging van uw huis verminderen. Neem 
contact op met ArtGuard Security om de instructies te krijgen over hoe u deze 
functionaliteit kunt uitvoeren. Bel 0113 270360.


