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Bewaar Uw verpakking met barcode ! deze heeft U nodig om later de app te installeren.
Om de set gemakkelijk te plaatsen schroeft U eerst de Yale Entr kompleet op de cilinder
en plaats U hem dan pas in de deur . ( zie voor de plaatsing de bijgeleverde gebruiksaanwijzing)
In gebruikname:
Schuif de schakelaar onderaan op “ON”. Zie hierbij dat de nul instellingslijn op de knop gelijk staat
met het motorhuis van de Entr.
Druk met uw vingers of hand op het touchpad onder de knop. Nu activeert U het klavier .
Als eerste moet U nu de mastercode veranderen. De eerste code hiervoor is 1-2-3-4-5-# die U veranderd in een 4 tot 10
cijferige code.
Programmeren: raak het klavier aan tot deze oplicht, druk “ code” – druk “1-2-3-4-5 en druk dan “#” – het “OK” teken licht
nu op.
Geef nu Uw nieuwe 4 tot 10 cijferige code in en sluit af met “#”, en herhaal dit nogmaals. Het “ok” teken licht op en heeft U
Uw nieuwe code ingesteld.
Stel nu de richting van Uw deur in.
Instellen draairichting deur :
Kijk eerst waar Uw scharnieren staan aan de binnenzijde van de deur. Staan de scharnieren links van U is het een rechtse deur
en onthoud U nummer “3”. Staan de scharnieren rechts van U ,is het een linkse deur en onthoud U nummer “ 1”
Om deze in te stellen raakt U eerst het klavier zaan tot deze oplicht. Druk nu op “ cfg “ , geef Uw nieuwe pincode in en eindig
met “#”. Druk nu op “1” of “3” volgens de richting van Uw deur.
De motorcilinder gaat nu enkele bewerkingen doen tot hij na 15-20 sec stopt. Als alles goed geplaatst is geeft deze “ok” aan
Nu kan U testen of de deur opent. Schuif gewoon met Uw duim en wijsvinger aan de zijkant van de motorcilinder naar
beneden. Zo gaat het slot open.
Aanmelden van een codeklavier met/zonder vingerscan.
Plaats eerst de bijgeleverde 2 AA batterijen in het klavier. ( zie ook onderaan)
Raak het klavier van de motorcilinder aan, druk op “add”, geef Uw pincode met “#” in. Het
“ok” lichtje gaat nu voor 25 sec. Pinken.
Raak nu het codeklavier aan met vingers tot deze oplicht. Druk nu “77” en “#”. De blauwe led
gaat nu knipperen.

St. Laureysplein 13 – 2540 Hove Tel 03/454.28.69
www.eral.be
eral@telenet.be
BE17 2200 8962 6521 – Be: 578.624.893

Zodra het codeklavier aangemeld is ziet U het “ok” teken in de motorcilinder oplichten en hoort U 2 korte signalen.
Codeklavier instellen
Raak het klavier aan tot deze oplicht. Druk nu “11” en “#”. Geef een nieuwe of dezelfde code( 4 tot 10 cijfers) als de
motorcilinder in, druk “#” en herhaal dit nogmaals.
Nu heeft U de mastercode ingesteld voor Uw codeklavier. ( met deze code kan U andere codes instellen -20 gebruikers max.)
Naar “menu” modus gaan.
Druk “*” ,dan de mastercode “********* en druk “#”.
Nu kan U tot 20 gebruikerscodes gaan ingeven.
Druk de toe te voegen nieuwe code in “ *******” en sluit af met “#” en nogmaals “#”
Om te openen: geef de nieuwe code in en sluit af met een “#”
Om te sluiten : druk “1” en “#”
Wissen van een persoonlijke code: druk “*” – master code ingeven “*****”- “#”- “33”-“#” – de te wissen code ingeven
“****” en afsluiten met “#”
Alle persoonlijke codes wissen : druk “*” – master code ingeven “*****”- “#”- “22”-“#” –mastercode “******”-”#” mastercode “******”-”#”
De Yale Entr volledig wissen incl.de mastercode en de gebruikerscodes : druk “*” – master code ingeven “*****”- “#”- “99”“#” –mastercode “******”-”#”
Batterijen vervangt U best voor de winter, zo zijn ze krachtig in de winter en tegen dat de kracht afneemt wordt het zomer en
warmer waardoor de batterijen terug goed presteren.
Gebruik GEEN Duracell of herlaadbare batterijen. Deze verslechteren de prestaties.

Smartphone App instellen ( bluetooth) :
Ga naar de app store en download de Yale Entr app.
Open de app – ga dan naar de motorcilinder ( binnenkant deur) en raak het klavier aan tot het oplicht.
Druk nu “add” geef uw mastercode van de motorcilinder in “*****” en druk op “#”. Druk dan op “2” . ok gaat nu branden
Volg nu de aanwijzingen op Uw gsm. De barcode die U moet inscannen vind U op de witte binnen verpakkingsdoos,NIET de
buitenverpakking van de Yale Entr.

Aanmelden Afstandsbediening
Ga dan naar de motorcilinder ( binnenkant deur) en raak het klavier aan tot het oplicht.
Druk nu “add” geef uw mastercode van de motorcilinder in “*****” en druk op “#”. Druk dan op “1” . ok gaat nu branden
Druk nu op de (optionele) afstandsbediening en wacht tot het “ok” teken oplicht met 2 korte signaaltonen. Nu is de
afstandsbediening geactiveerd. Doe hetzelfde voor meerdere afstandsbedieningen..
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