GEBRUIKSHANDLEIDING
SHINE

De functies, vorm en uitzicht kunnen voorafgaande mededeling worden
gewijzigd voor kwaliteits verbeteringen.

PROBEER NIET ZELF HET
TOESTEL TE DEMONTEREN.
DIT KAN LEIDEN TOT
ELECTROCUTIE OF HET TOESTEL
BESCHADIGEN

GEEN WATER RECHTSTREEKS OP
HET TOESTEL SPUITEN GEBRUIK
GEEN CHEMISCHE PRODUCTEN
ZOALS BENZINE, THINNER,
ALCOHOL OM HET TOESTEL TE
REINIGEN

PROBEER HET TOESTEL
NIET TE FORCEREN

ZORG ERVOOR DAT
UW TOEGANGSCODE NIET
LEESBAAR IS VOOR DERDEN

ZORG ERVOOR STEEDS DE DEUR
TE VERGRENDELEN BIJ HET
VERLATEN VAN DE RUIMTE,
ZEKER INDIEN HET TOESTEL IS
INGESTELD OP MANUELE
VERGRENDLING

VERMIJD CONTACT MET VREEMDE
EN SCHERPE OBJECTEN,
GEBRUIK HET TOESTEL NIET MET
NATTE VINGERS

INDIEN DE BESCHERMFOLIE IS
VERWIJDERD VERMINDERD DE
KLEEFKRACHT, VERWIJDER DE
BESCHERMFOLIE VOLLEDIG EN
PAS VLAK VOOR DE INSTALLATIE

IN GEVAL VAN TOEPASSING OP
EEN DUBBELE DEUR MOET ÉÉN
DEUR WORDEN VERGRENDELD

Safety Feature

NIET GESCHIKT VOOR
BUITENTOEPASSINGEN

fix

Dry
Cloth
fix
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Magische spiegel
Een magische Spiegel functie wordt toegepast, zodra de gebruiker de spiegel
aanraakt verschijnt een toetsenbord aan de achterzijde van de spiegel voor een
verhoogde veiligheid.

Productkenmerken

Verhoogde veiligheid
Verhoogde veiligheid kan worden toegepast voor professioneel en hoge
veiligheid toepassingen.

Veiligheids draaiknop
Enkel wanneer de gebruiker de 2 veiligheids knoppen op de draaiknop gelijktijdig in
drukt kan deze worden gedraaid. Dit verhoogd de veiligheid in vergelijking met een
gewone draaiknop.

Modern & vlak design
Een solide basis met een vlak modern digitaal toetsenbord

Hoge temperatuur Alarm
Indien een brand gedetecteerd wordt aan de binnenzijde gaat niet alleen een alarm
af maar zal het slot automatisch ontgrendelen.
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Magneet voor
enkele deur

Gebruikershandleiding
Installatie template
Toegangskaarten (4 st.)
Bevestigingsschroeven

Voorzijde

Achterzijde

Verlenging
nachtslot

Optionele toebehoren (moet appart worden besteld)
Afstandsbediening

Pakking voor
10mm deur

Overzicht van onderdelen

Inhoud

Afstandsbediening module
Slotplaat voor dubbelwerkende deur

Specificaties
Onderdeel

Afmetingen/Specificaties

Voorzijde

14(D) x 72.8(W) x 186(H)

Achterzijde

48.8(D) x 77.5(W) x 190.5(H)

Batterijen

4 st. AA alkaline batterijen
(werkingsspanning 4,5-6V)

Opmerking
Werkingstemperatuur :
Levensduur 1 jaar
(10 openingen per dag)

De duurzaamheid is afhankelijk van de levensduur van de batterijen en de frequentie van gebruik.
De kleur van het product kan veranderen onder invloed van direct zonlicht en is geen defect.

NOTA:
gooi lege batterijen niet
bij het huisvuil.
Breng lege batterijen en defect
toestel naar een recyclage park.
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specificaties

Voorkant

Achterkant

Toetsenbord

Batterij
deksel

Aansluitpoort voor
afstandsbediening
module (optioneel)
Registratie
knop

Lage batterijspanning

Manuele
draaiknop
Kaartlezer

Veiligheidskn
oppen
Open/gesloten
knop

Nood batterij terminal
schoot
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Registreren pincode
Gebruiker pin code moet bestaan uit 4 tot 12 cijfers [ ] en [ ] zijn niet toegestaan.
Druk op de
registratie knop

voer de gebruikers
pin code in
(4 tot 12 cijfers)

Druk op de
registratie knop

Open de deur met de Gebruiker pin code
Raak de spiegel aan
met de handpalm

voer de Gebruiker
pin code in

raak spiegel opnieuw aan met de
handpalm of druk op

bied ALLE KAARTEN
één voor één aan die
u wenst te registreren

Druk op de
registratie knop

Hoe te gebruiken

Gebruik Pincode

Gebruik van kaarten
Registreren Kaarten
Druk op de
registratie knop

Open de deur met een kaart
Bied een kaart aan
Opgelet
Hou de deur geopend tijdens de registratie van kaarten om te vermijden dat u zou worden buitengesloten
Eerder geregistreerde kaarten worden automatisch verwijderd wanneer een nieuwe kaart is geregistreerd
Gebruik alleen de in de verpakking meegeleverde RF kaarten om veiligheids redenen.
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De deur sluiten van de buitenzijde
Stap

Icoon

Omschrijving

Manuele
vergrendeling

Raak de spiegel aan met de palm van de hand om de
deur te vergrendelen

Automatische
vergrendeling

De ingebouwde sensor vergrendeld de deur automatisch
5 seconden na het sluiten van de deur

Hoe te gebruiken

Deur afsluiten

De deur sluiten van de binnenzijde
Stap

Icoon

Omschrijving
Draai de knop, door gelijktijdig beide knoppen in te drukken

Manuele
vergrendeling
Druk de open/vergrendel knop

Automatische
vergrendeling

De ingebouwde sensor vergrendeld de deur automatisch
5 seconden na het sluiten van de deur
(hiervoor dient een magneet te worden geïnstalleerd)

- Controleer dat de schoot in de juiste positie staat na het sluiten van de deur in stand by modus.
- Controleer voor gebruik de werking van de automatische vergrendeling.
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De deur geforceerd sluiten van de buitenzijde- met de pin code
Raak de spiegel aan
met de handpalm

voer de user
pin code in

druk op de
knop
gedurende 3 sec.

De deur geforceerd sluiten van de buitenzijde – met kaart
Bied de kaart aan gedurende 3 sec. tot u 3 biep tonen hoort.

Hoe te gebruiken

Geforceerde vergrendeling

- Als de geforceerde externe vergrendeling is ingesteld, zal de knop openen/sluiten niet functioneren.
Men hoort een biep-biep-biep toon wanneer men probeert om de deur te openen dmv het manueel openen / sluiten.
- Om de deur te openen als de geforceerde externe vergrendeling is ingesteld moet men de knop manueel openen / sluiten
gebruiken.

De deur geforceerd sluiten van de binnenzijde
Set
SET
Druk de openen / sluiten knop
in gedurende 5 sec.

Release
ONTGRENDEL
Druk op de
registratie knop of
Draai de knop, om te ontgrendelen
druk hiervoor gelijktijdig beide knoppen in
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Automatische vergrendeling instellen
Deze instelling vergrendeld de deur automatisch binnen de 5 sec. na het sluiten van de deur
Druk op de
registratie knop

druk op de
[ ] knop

druk op nummers en
op het code klavier

Druk op de
registratie knop

controleer steeds zelfs bij ingeschakelde automatische vergrendeling dat de deur wel
degelijk afgesloten is

Manuele vergrendeling instellen
Druk op de
registratie knop

druk op de
[ ] knop

Hoe te gebruiken

Automatische / manuele vergrendeling modus

* Fabrieksinstelling
druk op nummers en
op het code klavier

Druk op de
registratie knop

let op de deur niet verlaten zonder deze af te sluiten

Volume instellingen

* Standaard is het volume ingesteld op hoog

Het volume instellen.
Druk op de
registratie knop

druk op de
[ ] knop

MUTE

,

LOW

,

HIGH

,

Druk op de
registratie knop
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U kan de openen / sluiten kop functie aan of uit schakelen
Druk op de
registratie knop

druk op de
[ ] knop

druk op nummers en
op het code klavier

Druk op de
registratie knop

* De aan / uit functie wijzigt telkens u deze instelling uitvoert
* Indien de functie op uit staat ingesteld zal de knop openen / sluiten niet functioneren

Hoe te gebruiken

Openen / sluiten knopinstellingen
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Het alarm duurt 30 min. Of totdat het wordt uitgezet.

Inbraak / vandalisme alarm
Inbraak : wanneer iemand probeert in te breken door de deur te openen wanneer deze is afgesloten,
klinkt het alarm

Safety Feature

Alarm functie

Vandalisme : Als de buitenkant van de behuizing wordt beschadigd als gevolg van een poging to
scheiding van de onderdelen of boring, klinkt het alarm

Hoge temperatuur / brand alarm
als er hoge temperaturen door bv brand worden waargenomen aan de binnenzijde,
klinkt niet enkel het alarm maar zal het slot ook ontgrendelen.
Zelfs als de geforceerde vergrendeling is ingeschakeld zal het slot ook ontgrendelen.
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De blokkering opheffen
Methode 1 Druk op de knop openen / vergrendelen
Methode 2 Druk op de

Safety Feature

3 minuten blokkering
Indien onjuiste pincode of niet geregistreerde kaarten geprobeerd worden zal na 5 pogingen het
slot gedurende 3 minuten worden geblokkeerd met een knipperende led als waarschuwing

registratie knop

Methode 3 Open met de draaiknop

Deur openen met een valse pin code
Dit is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat u pin code per ongeluk zichtbaar is.
Het is alleen beschikbaar voor uw familie pin code en niet te gebruiken met de bezoeker pin code.
Methode 1

Raak de spiegel aan
met de handpalm

druk eender
welke knop

druk pin code

Raak de spiegel aan
met de handpalm

Methode 2

Raak de spiegel aan
met de handpalm

druk pin code

druk eender
welke knop

Raak de spiegel aan
met de handpalm

* 3 minuten blokkering heeft geen invloed op een alarm en wordt bijgehouden zelfs na een reset.
* Eens de 3 minuten blokkering is ingeschakeld zal de opening met valse pin code niet werken tot de
volgende normale opening met kaart, pin code of opening van binnenuit is uitgevoerd.
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Noodstoom voorziening bij lege batterijen
Stap

Icoon

Beschrijving

breng de 9V alkaline
batterij aan

Druk de 9V batterij tegen de noodstroom
voorziening en blijf drukken

Raak de spiegel aan
met de handpalm

Raak de spiegel aan met de handpalm

geef de gebruikers
pin code in

geef de gebruikers pin code in op het code klavier

Raak de spiegel aan
met de handpalm of
druk op de
knop

Raak de spiegel aan met de handpalm of
druk op de knop

Emergency Power

U kan de deur openen door een 9V batterij aan te sluiten.

Noodstoom voorziening bij lege batterijen
Vervaltermijn
Het product maakt gebruik van vier 1,5 V AA alkaline batterijen. Zij hebben een levensduur van 1 jaar bij
een gebruik van 10 openingen per dag.
(Gebruik hoogwaardige alkaline batterijen).

Lage batterij spanning alarm
Alle 4 batterijen moeten worden vervangen in het geval dat:
De led lage batterij spanning oplicht op de voorzijde
Het alarm weerklinkt (ting-a-ling melodieën)
De levensduur van de batterijen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur,
de luchtvochtigheid, de frequentie van gebruik en de kwaliteit van de batterijen.
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Veiligheids modus kan worden gebruikt voor professioneel en gebruik waar hoge veiligheid is verreist.
Normale modus is voldoende voor algemeen gebruik, veiligheids modus is meer complex.

Registratie knop
(open het batterij deksel)
NEW

Registratie knop
(open het batterij deksel)
ONE

Nieuwe master pin code

Enmalige pin code

Master pin code

Gebruikers pin code

Veiligheids modus

Veiligheids modus

Kaart sleutel
invoegen

BELANGRIJK
t Master pin code ≠ gebruikers code ≠ eenmalige gebruikers code
t In advace modus de functie valse pin code kan niet worden gebruikt
t Het is niet mogelijk de modus te wijzigen met gebruikers code, kaart of eenmalige gebruikers code
t Indien modus wijzigt van veiligheids naar normale modus
- Geregistreerde informatie (kaarten, gebruikers pin code) worden verwijderd
- Afstandsbediening info blijft bewaard
t Indien modus wijzigt van normal naar veiligheids modus
- Geregistreerde informatie (kaarten, gebruikers pin code) worden verwijderd
- Afstandsbediening informatie blijft bewaard
t Eenmalige gebruikers pin code ondersteunt niet de instellingen geforceerde opening en
uitschakelen alarm.
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8JKK[JHEFNPEVT /PSNBBMIPHFWFJMJHIFJE
NEW

or

or

t*OEJFOEFBEWBODFNPEVTSFFETJTJOHFTDIBLFMEXFSLUEF[FQSPDFEVSFOJFU
%FHFCSVJLFSTQJODPEFJTWFSXJKEFSEOBIFUXJK[JHFOWBOEFNPEVT

Wijzig master pin code (oud

nieuw)

or

Veiligheids modus

INSTELLING

or

Eénmalige gebruikerspincode
ONE

or

or

t*OEJFOJOOPSNBMFNPEVTXFSLUEF[FQSPDFEVSFOJFU

8JKK[JHEFNPEVT BEWBOEDF

normal)

or

or

t*OEJFOSFFETJOOPSNBMFNPEVTJTJOHFTDIBLFME XFSLUEF[FQSPDFEVSFOJFU
t%FIVJEJHFNBTUFSQJODPEFXPSEUEFHFCSVJLFSTQJODPEF

Registreer gebruikers pin code / kaarten
Registreer gebruikers pin code / kaarten
or

or
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