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1  §BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
•  Lees voor montage van het toetsenbord deze montage instructies zorgvuldig door.

•  Gebruik uitsluitend meegeleverde schroeven voor montage van het toetsenbord.

• Deze montage instructies zijn onderdeel van de VdS certificering en moeten zorgvuldig 

 opgevolgd worden.

•  Het slot is bij aflevering met de standaard Managercode 1 2 3 4 5 6 ingesteld. Wijzig deze code  

direct in uw eigen gekozen Managercode. Gebruik voor uw Managercode geen persoonlijke of 

andere gemakkelijk te herleiden gegevens.

• Bewaar de code altijd zorgvuldig en bescherm deze tegen misbruik door niet geautoriseerde 

 personen

2  §KENMERKEN
Echo wit 

Metalen behuizing mat chroom, wit toetsenbord met hard kunststof toetsen en een geïntegreerd 

batterijvak.

Echo zwart 

Metalen behuizing mat chroom, zwart toetsenbord met hard kunststof toetsen en een geïntegreerd 

batterijvak.

Echo wit met Dallas lezer

Metalen behuizing mat chroom, wit toetsenbord met hard kunststof toetsen, geïntegreerd 

batterijvak en Dallas lezer.

Echo zwart met Dallas lezer

Metalen behuizing mat chroom, zwart toetsenbord met hard kunststof toetsen, geïntegreerd 

batterijvak en Dallas lezer.

De Echo kan zowel vast als draaibaar. De afgeschuinde behuizing met geribbelde rand, zorgt voor een 

uitstekende grip bij het draaien van het toetsenbord. Het geïntegreerde batterijvak aan de onder- 

Echo Echo met Dallas lezer

 ECHO

Deze montage instructies zijn gelijk voor toetsenborden met en zonder Dallas lezer
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zijde opent met een schuifje.  De verbindingskabel naar het slot is ongeveer 30 cm. Het toetsenbord 

wordt geleverd met twee veren en twee pinnetjes. Gebruik de metalen pin voor vaste montage. De 

kunststof pin wordt gebruikt voor de draaibare montage.

3    MONTAGE INSTRUCTIES VOOR VASTE MONTAGE

De diameter van het gat in de deur voor de verbindingskabel moet minimaal 9 mm en maximaal 

12 mm zijn. Het gat moet goed ontbraamd zijn om beschadiging aan de kabel te voorkomen.

  Bereid de bevestigingsgaten en het gat in de deur voor.

  Het gat in de deur en de bevestigingsgaten moeten   

  zo gemaakt worden dat het gat in het midden van de   

  achterplaat na montage gecentreerd voor het gat in de  

  deur zit. Check absoluut ook de positie van het slot aan de  

  binnenzijde van de deur.

  Houd de achterplaat zo tegen het montageoppervlak dat de  

  ‘T’ bovenaan staat.

  Bevestig de plaat met de twee meegeleverde schroeven  

  en draai deze handvast aan. We adviseren de schroeven met  

  schroefdraad borgmiddel extra te zekeren (bijv. Loctite)

 

 

           

      

  

  Zet eerst de veer in het daarvoor bestemde gat in de 

  behuizing van het toetsenbord en plaats vervolgens de  

  metalen pin.

     Plaats het schuifje van het batterijvak in de behuizing.
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     Leid de verbindingskabel door de opening in het midden  

     van de achterplaat en het gat in de deur. Houd de behuizing  

     in 10 uur positie en schuif de nokken in de uitsparingen van  

     de achterplaat.

      12:00  

 

      12:00   Draai de behuizing met de klok mee tot het in 12 uur positie  

     inklikt.

Let op: Het Echo toetsenbord kan nu niet meer verwijderd worden!

  

4 MONTAGE INSTRUCTIES VOOR DRAAIBARE MONTAGE

De diameter van het gat in de deur voor de verbindingskabel moet minimaal 9 mm en maximaal 

12 mm zijn. Het gat moet goed ontbraamd zijn om beschadiging aan de kabel te voorkomen.

Kort de gegroefde spindels af op de benodigde lengte. Dit is afhankelijk van de dikte van de deur

(gemeten van het montageoppervlakte van de achterplaat tot het montageoppervlak van het slot)

plus 31 mm (1 7/32 “). Zorg dat de spindel vrij van bramen is.

  Bereid de bevestigingsgaten en het gat in de deur voor.

  Het gat in de deur en de bevestigingsgaten moeten   

  zo gemaakt worden dat het gat in het midden van de   

  achterplaat na montage gecentreerd voor het gat in de  

  deur zit. Check absoluut ook de positie van het slot aan de  

  binnenzijde van de deur.

10:00
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     Houd de achterplaat zo tegen het montageoppervlak, dat de  

     ‘T’ (op zijn kop) aan de onderzijde staat.

  Bevestig de plaat met de twee meegeleverde schroeven  

  en draai deze handvast aan. We adviseren de schroeven met  

  schroefdraad borgmiddel extra te zekeren (bijv. Loctite).  

  Vet de delen waar metaal op metaal komt, licht in.

   

   

   Zet eerst de veer in het daarvoor bestemde gat in de 

   behuizing van het toetsenbord en plaats vervolgens de  

   kunststof pin.

  

  Plaats de spindel in het vierkante gat in het midden van de  

  behuizing. Druk de verbindingskabel voorzichtig geheel in  

  de uitsparing in de spindel.

 

    

     Plaats het schuifje van het batterijvak in de behuizing.
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     Leid de spindel met de verbindingskabel door de opening   

     in het midden van de achterplaat en het gat in de deur. Houd  

     de behuizing in 10 uur positie en schuif de nokken in de 

     uitsparingen van de achterplaat.

          

       12:00   Draai de behuizing met de klok mee tot het in 12 uur positie

    inklikt. Net voor het bereiken van de 12 uur positie voelt u  

   wat weerstand. Deze weerstand moet overwonnen worden  

   om het slot in ‘gesloten’ positie te brengen.

   Het slot wordt geopend door het met de klok mee te draaien  

   en gesloten door het tegen de klok in te draaien.

Let op: Het Echo toetsenbord kan nu niet meer verwijderd worden!

Bevestig de batterij aan de batterijklip en plaats de batterij voorzichtig in het batterijvak aan de onder-

zijde van het toetsenbord en sluit het schuifje. Gebruik alleen nieuwe 9V ALKALINE Duracell / Duracell 

Industrial of Energizer batterijen.

10:00
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