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Technische handleiding 
Montage instructies 
 
EC1040  
 
EIGENSCHAPPEN 
 
De EuroLine serie werd speciaal ontwikkeld voor kluizen met een regelwerk, waarbij de 
hartmaat van het mechanisme tussen slot en regelwerk 100 mm bedraagt. Het functioneert 
ook in combinatie met een EM1620 (EM1520) DirectDrive slot. De ABS-behuizing van de 
EuroLine invoereenheid beschikt over een alfanumeriek folie toetsenbord, een klapgreep en 
een geïntegreerd batterijvak. De 8x8 mm vierkante spindel in de greep beweegt óf het slot óf 
het regelwerk. De kabellengte bedraagt ca. 30cm. 
 
 AFMETINGEN/ MONTAGE INSTRUCTIES 

 
De doorsnede van de kabelopening moet min. 9 mm en max. 12 mm bedragen.  
Het spindelgat moet een doorsnede hebben van max. 13 mm.  
Beide gaten moeten goed ontbraamd zijn om beschadigingen aan de kabel te voorkomen. 
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Invoereenheid op juiste positie plaatsen en bevestigen met 3x M4 vlakkop- of verzonkenkop 
schroeven. 
 

 
 

Kort de 8 mm vierkante spindel af op gewenste lengte. 
Verwijder bramen zodat de spindel bij de volgende stap 
makkelijker in te voeren is in het slot/ regelwerk. Let daarbij  
op dat de spindel de juiste lengte heeft om in het slot of het 
regelwerk te passen.  
Bevestig de spindel met de meegeleverde schroef aan de 
handgreep en bedek de schroef met de sticker. 

Voordat u verder gaat: let er op dat het slot en 
regelwerk in “open” positie staan. 
Draai de greep zo dat de montage gaten zichtbaar 
zijn. Toetsenbord verticaal houden en spindel en 
kabel door de gaten leiden en in het slot en 
regelwerk plaatsen, daarna aandrukken tegen het 
montagevlak. 

Maak het oppervlakte waarin de folie 
geplaatst wordt goed schoon. Dit 
oppervlak moet schoon en droog zijn 
om te beplakken 
Leid de kabel door het kabelgat. Verwijder 
de beschermfolie van de kleefring aan de 
achterzijde van het toetsenbord. Plaats het 
toetsenbord en druk het in de behuizing. 

Verbind één (1) batterij met de batterij 
aansluiting. Gebruik alleen nieuwe 9V 
Alkaline Duracell Procell- of Energizer 
batterijen. 

Nadat de toetsenfolie is geplakt mag 
deze niet verwijderd of opnieuw 
gebruikt worden! 


