
Home is not a place, it’s a feeling

AG40KE11B

CODESLOT

GEBRUIKSAANWIJZING NL

Symbolen:
Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en de ba�erijen gescheiden van 
huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je 
het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. 
Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding 
(b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekoms�g gebruik en onderhoud.
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DE BATTERIJ VERVANGEN

De ba�erij-indicator             op de voorkant van het codeslot knippert als de ba�erij bijna leeg is, maar zal dit 

enkel doen wanneer het codeslot een RF-signaal uitzendt. Kortom, de indica�e van een bijna lege ba�erij ziet u 

alleen wanneer u het codeslot gebruikt. Vervang de ba�erij zo snel mogelijk.

HET CODESLOT RESETTEN
Als u de master code vergeten bent of om andere reden het 

codeslot wilt rese�en, handel dan als volgt:

1.  Verwijder de ba�erij.

2.  Houdt een toets langer dan 1 seconde ingedrukt.

3.  In het ba�erijvak verplaatst u het kapje van de jumper naar de 

  posi�e (e).

4.  Plaats de ba�erij weer terug en test of de reset gelukt is door 

  gebruik te maken van de standaard toegangscode (1234).

5.  Als de test geslaagd is dan verplaatst u het kapje van de jumper 

  terug naar de originele posi�e (f).

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:
Dit pakket kan kleine onderdelen en of materiaal beva�en die een gevaar voor kleine kinderen kunnen vormen! 

Houd deze set buiten het bereik van kleine kinderen!

SPECIFICATIES
Ba�erij           : 9V/PP3 Alkaline x 1

Frequen�e         :  868 MHz

Zendbereik         :  Min.100m in open lucht

IP Ra�ng          : IP44 

Afme�ngen         : 115 x 86 x 40 mm 

Meer informa�e over uw ELRO AG4000 Home Alarm System kunt u vinden op www.elro.eu
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INTRODUCTIE 

Het codeslot AG40KE11B is ontwikkeld voor gebruik in combina�e met het Home Alarm System AG400011. 
Door gebruik te maken van een 4-cijferige toegangscode kunt u het alarmsysteem aanze�en, gedeeltelijk aan 
ze�en  en uitze�en. Bovendien kan er een paniekalarm worden geac�veerd.

     Zendsignaal    

     Lege Ba�erij       

     Code beves�ging               

     ALARM AAN

     ALARM UIT        

     Gedeeltelijk AAN 1 

     Gedeeltelijk AAN 2

DE BATTERIJ PLAATSEN

Om de ba�erij te plaatsen, verwijdert u eerst de montageplaat door de schroef (a)  aan de onderkant van het 
apparaat los te draaien. Draai de twee schroeven van het ba�erijdeksel (b) aan de achterkant van het toestel 
los. Plaats de meegeleverde 9V ba�erij (c) in het vakje en schroef de ba�erijdeksel er weer op. 

MONTAGEPLAAT

Gebruik de montageplaat die u in de vorige stap hee� losgeschroefd 
als een mal voor het tekenen van de te boren schroefgaten op de 
muur. Nadat u deze gaten geboord hee� beves�gt u de 
montageplaat met behulp van de meegeleverde muurpluggen en 
schroeven. U kunt nu het codeslot op de montageplaat plaatsen, 
sluit vervolgens de behuizing met de schroef (a).

HET KOPPELEN VAN HET CODESLOT AAN HET ALARMSYSTEEM AG4000

1.  Voer op het alarmpaneel uw pincode in (default 1234)  +          ALARM UIT.

2.  Voer vervolgens uw pincode + 15 + de       gedeeltelijk AAN toets om het koppelproces te starten. 

  De         ALARM UIT led zal gedurende 30 seconden knipperen en het panel zal een pieptoon geven. 

  Druk binnen 30 seconden op de sabotageschakelaar (d) van het codeslot. 

3.  Ter beves�ging brandt de        ALARM UIT led 1 sec  en het alarmpaneel gee� een lange piep. Als het 

  koppelproces mislukt, dan zal dit na 30 seconden automa�sch beëindigen en zal het alarmpaneel drie korte 

  pieptonen laten horen. Als u op enig moment het koppelproces wilt beëindigen, 

  dan drukt u op de         ALARM UIT toets van het alarmpaneel.

DE TOEGANGSCODE WIJZIGEN

Voor een goede beveiliging raden wij ten sterkste aan om de standaard toegangscode (1234) te wijzigen naar 
een eigen vier-cijferige code. Het codeslot ondersteunt één master code en vijf gebruikerscodes. 

*  Om de master code in te stellen volgt u deze stappen:

1. Druk op                 gevolgd door de huidige master code (standaard 1234) en daarna nogmaals op               . 

  Ter beves�ging zal de            led oplichten en driemaal knipperen.

2. Kies een nieuwe vier-cijferige code en voer deze nu in op het codeslot, gevolgd door               .

   Ter beves�ging zal de                led oplichten en viermaal knipperen. De master code is nu gewijzigd.

*  Om de gebruikerscodes in te stellen volgt u deze stappen:

1. Druk op                gevolgd door de master code die u in de vorige stap hee� ingesteld, druk daarna 

  nogmaals op                . Ter beves�ging zal de                led oplichten en driemaal knipperen.

2. Voer               in (voor gebruikerscode 1), gevolgd door               en dan de vier-cijferige code die u in wilt  

  stellen, en dan nogmaals              . Ter beves�ging zal de               led oplichten en viermaal knipperen.

3. Om gebruikerscodes 2-5 in te stellen herhaalt u de twee bovenstaande stappen maar vervangt u de          

  door een cijfer tussen 2-5.

Let op: Wanneer u de gebruikerscodes wijzigt, dan gelden deze alleen voor het codeslot, en niet voor het 
alarmpaneel. Wanneer u het alarmpaneel direct wilt bedienen hee� u nog steeds de pincode nodig die u 
daarvoor hee� ingesteld. 

HET CODESLOT TESTEN

Voer het volgende in om het alarm volledig aan te ze�en: [uw toegangscode]    +  

Voer het volgende in om het alarm gedeeltelijk aan te ze�en: [uw toegangscode]  +               of  

Voer het volgende in om het alarm uit te ze�en: [uw toegangscode]          + 

Wanneer u toetsen indrukt wordt dit beves�gd door het oplichten van de              led. Het is belangrijk dat u 

tevens controleert of het commando verzonden wordt wanneer u klaar bent met de invoer, dit kunt u zien door 

het knipperen van de          led. Wanneer u het codeslot configureert dan raden wij aan om dit in de buurt van 

het alarmpaneel te doen zodat u tevens een beves�ging ziet en hoort op het alarmpaneel dat uw commando is 

aangekomen.

PANIEKALARM

Het codeslot staat u toe om een paniekalarm te sturen voor noodsitua�es. Om dit panieksignaal te sturen houdt 

u de               en                knoppen ingedrukt gedurende tenminste twee seconden en totdat de           led snel 

knippert.           

TOETSENBORDBLOKKERING

Als zes�en keer op rij een foute toets wordt ingetoetst, dan zal het codeslot gedurende 1 minuut blokkeren. Als 
dit drie keer op rij plaatsvindt, dan zal het codeslot een sabotagesignaal sturen aan het alarmpaneel en zal de      
led           langzaam flitsen.

Let op: Als het codeslot gedurende 1 minuut geblokkeerd is dan zal de           led langzaam knipperen om aan te 
geven dat het codeslot �jdelijk uitgeschakeld is. Gedurende 1 minuut zal geen invoer geaccepteerd worden, ook 
geen juiste invoer. Nadat de minuut verstreken is zal correcte invoer weer geaccepteerd worden.
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