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Toetsenbord met display 
Technische handleiding  
 
Vaststaand 
 

Leidt de kabel door het kabelgat. 
 
Bevestig het toetsenbord met de 2 
schroeven. 
 

 
Verwijder de beschermfolie van het membraan, zorgvuldig 
uitlijnen binnen de  marges en vastzetten aan de behuizing. 

 
 
Verbindt één (1) batterij aan de batterij clip. Gebruik alleen 
9V-ALKALINE Duracell Procell of – Energizer batterijen. 
 

 
           

 

Draaibaar 
 

 
Bevestig de draaiplaat met de twee montage schroeven (M4) 
 

 

 

 
Plaats eerst het veertje en dan het pinnetje in het gat aan de 
achterzijde van het toetsenbord. 
 
Zaag de gegroefde spindel op de juiste lengte. 

 

De gegroefde spindel met de zaagkant tot aan de aanslag in het huis van het toetsenbord schuiven. 
Vervolgens de kabel door de kabelopening voeren. 
Houdt het toetsenbord in 10:00 positie en schuif vervolgens het toetsenbord op de montage 
schroeven. 
Daarna draait U het toetsenbord met de klok mee tot deze ter hoogte van de 12 uurs positie klikt.      
De zelfklevende beschermfolie verwijderen van de toetsenfolie en deze folie, na zorgvuldig 
positioneren in het hiervoor gemarkeerde gebied, vastplakken. 

Verbindt één (1) batterij aan de batterij clip. Gebruik alleen 9V ALKALINE Duracell Procell of – 
Energizer batterijen. 



    
   T9520 
                                   MiniTech                          

M-LOCKS BV  Tel: +31 (0)314 376 876 
Vlijtstraat 40  ver. 1.0  2012 12 13 Fax: +31 (0)314 376 878 
NL-7005 BN Doetinchem 2 www.m-locks.com 
 

TOETSENBORD AFMETINGEN   
 

                               
 
Met montage plaat 3mm toevoegen aan dikte; met draaiplaat 9,7mm toevoegen. 
 
De diameter van het kabelgat moet minimaal 9 mm en maximaal 12 
mm zijn.  
 
Bereidt de montage- en kabelgaten voor als aangegeven op t plaatje 
 
Het gat moet goed ontbraamd zijn om schade aan de kabel te 
voorkomen. 

 

 
 
Als het toetsenbord eenmaal gemonteerd is, mag er niet meer gelast worden aan het slot 
 
ROTOBOLT  SLOT 
 

In GESLOTEN positie moet er ca. 1 mm ruimte tussen schoot en uitsparing in 
het regelwerk zijn. De schoot moet zonder weerstand in de uitsparing van het 
regelwerk kunnen vallen. 
 
Gebruik alleen de door M-LOCKS meegeleverde schroeven. 
Draai de schroeven stevig vast zodat de behuizing goed vast zit op het 
montage oppervlak.  
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ROTOBOLT  AFMETINGEN 

 
 
Sluit de toetsenbord-kabel aan de "ENT" stekker van het slot. 

Controleer dat de kabel goed vast zit (om te verwijderen het lipje optrekkenen voorzichtig er 
uittrekken). 
Batterij box of alarm interface wordt aangesloten op de “BAT” connector van het slot. 
 
Houdt kabels uit de buurt van bewegende delen. 
 
Sluit een 9V-alkaline Duracell Procell –of Energizer batterij aan en voer functie test meerdere 
malen uit (met deur open) voordat u de deur vergrendelt. 
 
 
 
STRAIGHTBOLT  SLOT 
 

In GESLOTEN positie moet er ca. 1 mm ruimte tussen schoot en uitsparing in het 
regelwerk zijn. De schoot moet zonder weerstand in de uitsparing van het 
regelwerk kunnen vallen. 

 

 
In OPEN positie moet er minimaal 3 en maximaal 5 mm 
ruimte zijn tussen de slotschoot en de uitsparing in het 
regelwerk. 
 

De op de schoot uitgeoefende kracht mag niet meer bedragen dan 1 kN. 

Gebruik alleen de door M-LOCKS bijgeleverde schroeven. Draai de schroeven stevig vast 
zodat het slot stevig aansluit op het oppervlak. Maximaal koppel 3.5 Nm. 
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Controleer of er genoeg ruimte tussen schoot en uitsparing in het regelwerk is. De schoot 
moet in GESLOTEN positie zonder weerstand in de uitsparing van het regelwerk kunnen 
vallen. 
 
De gegroefde spindel moet tussen 6 en 11 mm boven het montagevlak uitsteken: er moet ten 
minste 4 mm ruimte tussen de spindelen het slotdeksel zijn om te voorkomen dat de kabel 
beschadigt tijdens bij het vergrendelen. Zorg dat de spindel goed ontbraamd is om schade 
aan de kabel te voorkomen. 

  

STRAIGHTBOLT  AFMETINGEN 

 
 

Zorg ervoor dat de kabel in de sleuf ligt. Steek de kabelstekker in het vierkante gat aan de 
onderkant van het slot en begeleid het door het gat in het slotdeksel.  
 
Kabel strak houden. Plaats het slot met het vierkante gat op de gegroefde spindel en bevestig 
die op het montage oppervlak. 
 
Verbind het toetsenbord aan de “ENT” stekker van het slot. Controleer of de stekker goed 
vast zit (om te verwijderen lipje optillen en voorzichtig eruit trekken). 
Batterijbox of alarm interface worden verbonden aan de “BAT”stekker van het slot. 
 
Verbindt een batterij en test het slot een paar keer (met open deur!) voordat u het slot 
vergrendelt. 
 
 

Verwijder nooit het label op slotdeksel, hierdoor vervalt de garantie! 
 
 

 


