Eral Service
Slotenmakerij
PROGRAMATIE ANDER/NIEUW KLAVIER OP BURG
WÄCHTER TSE
Voor dat U een nieuw of bestaand klavier kan gebruiken moet U deze aanmelden bij Uw elektronische
TSE cilinder.
Heeft U een ander/nieuw klavier dat op een bestaande TSE cilinder moet werken of heeft U problemen
met het bestaande klavier moet U onderstaande programmatie toepassen.
Druk op het klavier op ON/ENTER , de verlichting gaat nu branden. Druk dan rechts onder op de
FUNCTION” toets.
Hier komt U in het menu. Met de pijl (knop 2) drukt U 2 maal tot U “ADMINISTRATOR” ziet staan.
Daar druk U op “ON/ENTER”.
Als volgend drukt U nu 5 keer op toets “2” . U bent nu aan het menu “SETUP”
Druk terug op “ON/ENTER” en druk nu op toets “2” 3 keer tot “ AANMELDEN “ verschijnt.
Druk terug op “ON/ENTER”. Nu vraagt de TSE de MASTER PROGRAMEERCODE , dit is de code
dewelke U in den beginne heb ingesteld om het klavier te programmeren -6 cijfers. Druk nu terug op
“ON”
Nu verschijnt “ moment geduld” en gaat hij het klavier verbinden met de elektronische cilinder. Achteraf
verschijn voltooid.
Dus beknopt “ON”-“FUNCTION”-2 X “2”-“ADMINISTRATOR” – “ON”-5 x “2” – “ON” - 3 x “2” –
“ON” – “AANMELDEN” – “ON” – “MASTERCODE “ * * * * * * .
(2 staat voor pijn omlaag-bent U verkeerd ,ga dan 1 pijl omhoog)
Werkt een bestaand klavier niet goed meer moet U deze handelingen doen tot “ REORGANISEREN” en
dezelfde functies doen zoals hierboven of anders bij “ZENDKANAAL” . dit helpt soms als er veel wifi of
andere draadloze signalen in de buurt actief zijn.
Kijk ook altijd of Uw batterijen JUIST steken, dat het geen Duracell of Herlaadbare batterijen zijn en dat
U ze overal, zowel in het klavier als de cilinder, verandert, wat U best jaarlijks doet voor de winter.
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