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Toegangscontrole, ref. CAXP

 A Lijst met geleverde onderdelen
Controleer of u de volgende onderdelen heeft ontvangen:
1. Toetsenkastje
2.  Beslag binnenkant
3.  Accessoires

 A Vóór installatie
Controleer of het 5000 slot correct werkt door de code in te voeren zoals aangegeven op de afgedrukte codekaart (vergeet niet eerst op «C» te drukken). Draai 
vervolgens de klink met de klok mee en nadat u deze ongeveer 45° hebt gedraaid, hoort u een klik wanneer de tuimelaars vast worden gezet. De klink dient dan 
vrij in de horizontale positie terug te keren.

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4

21 mm

B
ø 8 mm

2 x krukstiften 7 mm 2 rozetten
4 schroeven

2 x niet-gecodeerde groeven 
2 x gecodeerde groeven

1 inbussleutel
2 M4 x 36 schroeven
2 M4 x 51 schroeven

1 pincet
2 M4 x 60 schroeven

Cilinderinsteekslot met Europees
profi el dat alleen op uw deur kan 

worden geïnstalleerd als het
bestaande slot geen B-opening heeft.

De deur moet worden doorboord
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 A Bepaal de openingsrichting van de deur
Van buitenaf gezien is de deuropeningsrichting aan de rechterkant als de scharnieren aan de rechterkant zijn geplaatst en aan de linkerkant als de scharnieren 
aan de linkerkant van de deur zijn geplaatst. Dit is onafhankelijk van het feit of de deur naar binnen of naar buiten opent.

Let op: alle units zijn in de fabriek aangepast om aan deuren te passen die rechts openen.

 A Aanpassingen voor een deur die links opent
De eenheid aanpassen zodat deze op een deur past die naar links opent. Volg de onderstaande instructies:

• Toetsenbord:  - 1. Verwijder het rubberen oogje van de basis van de klink van het toetsenbord om de stelschroef bloot te leggen; 
- 2. Verwijder met de meegeleverde inbussleutel de stelschroef die de klink op zijn plaats houdt; 
- 3.  Nu kunt u de klink verwijderen en 180 ° draaien; schuif de klink om hem terug in zijn positie te brengen en plaats de stelschroef en het oog 

terug.

• Binnenin de klink:  - 1. Verwijder de 4 kleine schroeven die de veercassette tegen het handvat houden; 
- 2. Draai de klink 180°; 
- 3. Zorg ervoor dat de veer zich tussen de lipjes op de cassette en de lipjes op de behuizing bevindt; 
- 4.  Plaats de 4 schroeven terug (om ervoor te zorgen dat de schroeven niet losraken tijdens de bewerking, raden we aan een lichte lijm te 

gebruiken).

 A Procedure voor codewijziging
Om de code op dit slot te wijzigen, dient u de onderstaande instructies zorgvuldig te volgen, omdat iedere fout het slot kan beschadigen of de juiste werking kan 
belemmeren.
• Allereerst dient u te controleren of de originele code goed werkt.
• Draai het toetsenbord om en verwijder de 4 rode schroeven.
• U kunt nu de afdekklep optillen (let op de 12 veren die aan deze klep zijn bevestigd). Let op: de rode tuimelaars worden gebruikt voor de code die op de 

meegeleverde kaart staat. Houd er ook rekening mee dat tuimelaar C niet in kleur is en NIET mag worden verwijderd.
• Om de code te wijzigen, moet u het numerieke toetsenblok nu met de voorkant naar beneden houden. Druk vervolgens op de tuimelaar C terwijl u deze 

ingedrukt houdt (als dit niet wordt gedaan, kunt u enkele van de interne componenten beschadigen). Vervolgens kunt u met behulp van het meegeleverde pincet 
de tuimelaars verplaatsen naargelang de gewenste code (de rode tuimelaars zijn gecodeerd en de blauwe tuimelaars niet). Controleer of de vierkante uitsparing 
in elke tuimelaar naar buiten is gericht vanaf de slotbehuizing en zorg er ook voor dat de kleurmarkering naar boven is gericht. Als een tuimelaar ondersteboven 
zit of naar de verkeerde kant is gedraaid, werkt het slot niet en wanneer u het forceert zullen de interne componenten kapot gaan. Let op: de code moet altijd 
beginnen met een C.

Openingsrichting 
rechterhand duwen

Openingsrichting 
linkerhand duwen

Openingsrichting 
rechterhand trekken

Openingsrichting 
linkerhand trekken

• Plaats nu de afdekklep terug en draai de 4 rode schroeven met de hand vast.
• De code is nu gewijzigd. Controleer of deze correct werkt. Noteer de code voor toekomstig gebruik. Wanneer u ervan overtuigd bent dat het slot normaal werkt, 

kunt u het slot installeren / opnieuw installeren.

Vierkante uitsparing

Vierkante
uitsparing

Buitenkant
rode tuimelaar
met code

Buitenkant

Drukknop

Blauwe tuimelaar
zonder code 

Buitenkant
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• Opmerking met betrekking tot de code: 4 reservetuimelaars (2 rode en 2 blauwe) zijn meegeleverd. Ze kunnen worden gebruikt om de code in te korten of te verlengen.
• Uw code kan in willekeurige volgorde worden ingevoerd, bijvoorbeeld 1234 of 4321 of 2431; er zijn meer dan 1060 combinaties beschikbaar

• De F toets activeert de functie voor het vrij binnengaan zonder code, indien u continu doorlopend vrij moet kunnen passeren.
• «F» functie activering:  - 1. Voer uw code in, maar voordat u op de klink duwt drukt u op de F toets; 

- 2. U kunt nu de klink vrij draaien zonder de code te hoeven typen; 
- 3.  Om de vrije ingang functie te annuleren, drukt u op de F toets en vervolgens op de C toets, waarmee het apparaat wordt teruggezet 

naar de oorspronkelijke instellingen.
• Als functie F niet vereist is kan deze gemakkelijk permanent worden gedeactiveerd.
• Deactiveren van de functie «F»:  - 1. Draai de 4 rode schroeven aan de achterkant van het toetsenbord los om de tuimelaars zichtbaar te maken; 

- 2. Houd de C-toets ingedrukt; 
- 3. Verwijder met behulp van het meegeleverde pincet de tuimelaar F; 
- 4. U kunt nu de metalen plaat en de 4 rode schroeven terugplaatsen.

 A De «F» functie

Installatieprobleme
Probleem Oorzaak Oplossing

De klink kan niet draaien nadat een nieuwe 
code is ingevoerd.

Nadat de fabrieksinstellingscode is gewijzigd zijn één 
of meer van de tuimelaars in de code ondersteboven 
geplaatst.

Lees de code aanpassingsinstructies opnieuw en controleer of 
de vierkante inkepingen van alle tuimelaars  naar buiten wijzen.

De koppeling gaat de hele tijd open. U heeft het verkeerde type slotkast gebruikt.

Het is mogelijk dat de slotkast met te veel veren is gespannen 
om zich aan te te passen aan een op veren bewegend voorwerp. 
Als er twee veren zijn, verwijdert u één veer. Een minimale slag 
van 40 (bij voorkeur 45) is vereist op de dagschoot om een 
correcte werking te garanderen.

De schoot schuift niet soepel heen en weer. Het slot is niet correct geïnstalleerd.

Controleer of het slot recht op de deur staat en precies tegenover 
de slotkast is geplaatst.
Controleer of de slotkast horizontaal en parallel aan de  
deuroppervlakken is geplaatst.
Controleer de lengte van de krukstift: wanneer deze te lang is, 
kan het bekneld raken tussen de voorplaat en de achterplaat.

De klink is stroef nadat de openingsrichting 
van de deur is gewijzigd.

De stelschroef is misschien te vast gedraaid.
Als u de openingsrichting van het slot heeft veranderd, controleer 
dan of de stelschroef niet te vast is aangedraaid.

Problemen na installatie
Probleem Oorzaak Oplossing

Als de 
buitenklink valt

De klink werd met kracht gedraaid 
en de koppeling ging open

Iemand heeft misschien geprobeerd met geweld binnen te komen, of heeft de verkeerde code 
ingevoerd en de klink geforceerd om binnen te komen. er is een koppelingsbeschermingssysteem 
dat het slot en de slotbehuizing beschermt tegen beschadiging.
Als de klink valt, dient u het koppelingsmechanisme te resetten door de klink in de horizontale 
positie te brengen.
Neem contact op met onze technische dienst als het probleem hiermee niet is opgelost.

 A Belangrijke informatie

 A De garantie
• Als een slot defect is vanwege een fabricagefout binnen twee jaar na de datum van aankoop van het slot, zullen we het gratis repareren.
• Let op, disclaimer: demonteer in geen geval het slot, hierdoor vervalt de garantie.


