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Afbeelding

   On / Enter -toets 
Inschakelen van het toetsenbord voor het invoeren van een 
openingsgeheim resp. om een menupunt te kiezen.

  Functietoets 
Met de functietoets kunnen verschillende acties uitgevoerd worden, 
afhankelijk van de betreffende status van het toetsenbord. De actieve 
functie wordt op de display weergegeven.

1)  Betreden van het menuniveau ter programmering 
Verschijnt op de display het symbool „Func:M“, dan komt u door  
op de toets „Functie“ te drukken in het menu. In het menu heeft  
u met toetsen „1“ en „2“ een rolfunctie ter beschikking, om door  
de structuur te navigeren.

2)  Wissen van een invoerstap 
Verschijnt op de display het symbool „Func:C“, dan kunt u door  
op de toets „Functie“ te drukken de laatste invoering wissen.

3)  Betreden van het vroegere programmeerniveau / stap achteruit 
Als u zich in het menu bevindt, verschijnt op de display het symbool 
„Func:<“. Door op de toets „Functie“ te drukken, keert u in de 
menustructuur naar het volgende hogere niveau terug.

  Batterijindicatie 
   Batterij vol     Batterij leeg 

In de display worden de batterijstaten van de cilindereenheid en  
van de toetsenbordeenheid weergegeven. De aankondiging op de  
display betreft de batterijen met de laagste status. Op de display  
verschijnt bij een lege batterij de melding: 
Bat. in het toetsenbord verwisselen resp. bat. in  
de knop verwisselen. 
Na de uitgevoerde verwisseling en de daarop volgende dubbele  
invoering van het openingsgeheim wordt de actuele laagste 
batterijindicatie op de display aangegeven. Daar slechts een batterij 
verwisseld wordt, kan de indicatie ongeacht de verwisseling een  
„niet-volle“ status weergeven. Indien u ondanks de verwisselindicatie  
de batterijen niet verwisselt, moet u de geldende openingscode opnieuw 
invoeren om de deur open te maken.. Gelijktijdig knippert de LED aan  
de binnenknop 5 x 5 keer. Op deze wijze kunt u de deur nog ongeveer 
50 keren openmaken. Daarna kan de deur alleen met administrateurcode 
geopend worden. De batterijen moeten nu verwisseld worden, anders 
kan de deur niet meer geopend worden.

  Lichtsensor 
De lichtsensor reageert op verschillende helderheidsvoorwaarden, waarbij 
de lichtsterkte van de display en de belichting van de toetsen aan de 
omgevingshelderheid aangepast worden. Indien het licht in de omgeving 
voldoende is, dan gaat de toetsenbelichting niet aan.

  Vingerscansensor 
Voor het openen resp. aanleren van de bevoegde vingers.

Structure Geachte klant,
Hartelijk bedankt, dat u voor het elektronische sluitsysteem TSE van de  
serie 5000 van de firma BURG-WÄCHTER heeft gekozen. Dit systeem werd 
volgens de nieuwste technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd 
en voldoet aan hoge veiligheidseisen. De elektronische cilinder kan 
probleemloos zonder enig boren en aanleggen van kabels gebruikt worden 
in elke deur met PZ-gat slot tot een deurdikte van 120 mm (60/60 mm, 
gemeten in het midden van de stulpschroef). De elektronische cilinder is 
uitstekend geschikt voor zowel een nieuwe installatie als ook voor de 
beveiliging achteraf.
Verder heeft verschillende optionele mogelijkheden, bijvoorbeeld welk 
identmedium u kunt gebruiken. Nadere informatie hierover vindt u op de 
volgende pagina‘s.

Verwijder de veiligheidsstrook van de batterij aan de binnenknop, 
om de cilinder onder stroom te zetten.

Druk op ON / Enter bij het 1e inschakelen gedurende ongeveer 10 sec, 
om het toetsenbord bedrijfsklaar te maken, en meldt dit volgens de 
gebruiksaanwijzing aan.

Let op: Voor de bediening is het alleen nodig het toetsenbord met 
een lichte vingerdruk aan te raken, zoals dit bv. bij moderne 
hoogwaardige mobiele telefoons met aanrakingsscherm het geval is!

Belangrijk: Lees a.u.b. de complete gebruiksaanwijzing, voordat u  
aan het programmeren begint.
Wij wensen u veel plezier me uw nieuwe sluitsysteem.

TSE Keypad FS
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Administrateurcode
– fabrieksinstelling 1-2-3-4-5-6 (a.u.b. in ieder geval wijzigen)

Voeding
– 6 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Optische signalering
In de draaiknop aan de binnenkant van de deur bevindt zich een  
optische signalering in de vorm van een LED. Via deze LED ontvangt  
u de volgende aanwijzingen:
– 1 x kort: Het slot gaat open
– 2 x kort: Het slot gaat dicht
– om de 5 sec. 1 x kort: Permanente opening geactiveer
–  1 × kort, 1 × lang, 2 sec. pauze, 

herhaling: het slot in programmeermodus
–  5 x kort, 2 sec. pauze, herhaling per 20 sec. batterij  

in de cilinder leeg

TSE Set 5011 PINCODE

De bediening van de elektronische cilinder gebeurt via een cijfercode 
met 6 cijfers. Optioneel kan aanvullend de radiosleutel TSE 5103 E-KEY 
gebruikt worden.

TSE 5011 PINCODE-functies (standaard)
– Aantal gebruikers totaal: tot 48
–  Aan iedere pincodegebruiker (behalve de administrateur) 

kan ook een E-KEY worden toegewezen.

Optionele sluitmedia
– Radiosleutel TSE 5103 E-KEY

Additionele functies via optionele TSE Software, bijv.:
–  Gebruikersadministratie
–  Tijds- en kalenderfuncties
–  Toewijzing van rechten
– Geschiedenisfunctie

Technische gegevens

Spertijden Na 3 x verkeerde code-invoer 1 minuut,  
daarna telkens 3 minuten

Display In 12 talen instelbaar

Stroomvoorziening 
toetsenbord

4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Stroomvoorziening 
cilinder

2 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Toelaatbare
Omgevings-
voorwaarden*

-15 °C / +50 °C / tot 95 % rel. luchtvochtigheid 
(niet condenserend)
De display kan bij extreme temperatuurwisselingen 
langzaam reageren respectievelijk donker worden.

Beschermsoort 
toetsenbord

IP65

*Indien de temperatuur het vastgestelde bereik overschrijdt, wordt op 
de display een passende waarschuwing getoond. Zorg door middel van 
geschikte maatregelen voor een oplossing!
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TSE Set 5012 VINGERSCAN

De bediening van de elektronische cilinder gebeurt met een ingescande 
vinger. Aanvullend kunt u de cilinder via de invoering van de cijfercode met 
6 cijfers bedienen of de TSE 5103 E-KEY die optioneel wordt geleverd.

Er kunnen tot 24 vingers via het toetsenbord geprogrammeerd worden. 
De gebruikers worden zelfstandig aangemaakt (USER XXX_FP). Wordt aan 
een gebruiker met aanvullend een code en / of een E-KEY toegewezen, 
dan moet deze afzonderlijk worden aangemaakt.

Let op! De vingerscanner mag niet met schoonmaakmiddelen worden 
schoongemaakt. Gelieve hiervoor een licht vochtige doek te gebruiken.

TSE 5012 VINGERSCAN-functies (standaard)
–  Aantal gebruikers totaal: tot 48 

ervan Aantal vingerscans: tot 24
–  Aan iedere codegebruiker (behalve de administrateur) 

kan ook een E-KEY worden toegewezen
– Aan iedere E-KEY-gebruiker kan ook een code worden toegewezen.

Optionele sluitmedia
– TSE 5103 E-KEY 

Additionele functies via optionele TSE Software, bijv.:
– Gebruikersadministratie
– Tijds- en kalenderfuncties
– Toewijzing van rechten
– Geschiedenisfunctie

Technische gegevens

Spertijden Na 3 x verkeerde code-invoer 1 minuut,  
daarna telkens 3 minuten

Display In 12 talen instelbaar

Stroomvoorziening 
toetsenbord

4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Stroomvoorziening 
cilinder

2 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Toelaatbare
Omgevings-
voorwaarden*

-15 °C / +50 °C / tot 93 % rel. Luchtvochtigheid 
(niet condenserend)
De display kan bij extreme temperatuurwisselingen 
langzaam reageren respectievelijk donker worden.

*Indien de temperatuur het vastgestelde bereik overschrijdt, wordt op 
de display een passende waarschuwing getoond. Zorg door middel van 
geschikte maatregelen voor een oplossing!

Let op: Das TSE Keypad De eenheid mag niet aan directe 
weersinvloeden worden blootgesteld. Neerslag en zonnestraling 
kunnen de vingerprint-sensor beschadigen!

Administrateurcode
– fabrieksinstelling 1-2-3-4-5-6 (a.u.b. in ieder geval wijzigen)

Voeding
– 6 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Optische signalering
In de draaiknop aan de binnenkant van de deur bevindt zich een 
optische signalering in de vorm van een LED. Via deze LED ontvangt 
u de volgende aanwijzingen:
– 1 x kort: Het slot gaat open
– 2 x kort: Het slot gaat dicht
– om de 5 sec. 1 x kort: Permanente opening geactiveerd
–  1 × kort, 1 × lang, 2 sec. pauze, herhaling: 

het slot in programmeermodus
–  5 x kort, 2 sec. pauze, herhaling per 20 sec. batterij  

in de cilinder leeg
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Administrator code
De code wordt afzonderlijk meegeleverd op een label. Bewaar de label 
zorgvuldig. Let op: Bij verlies is het omprogrammeren resp. het gebruik 
van alle administrateurfuncties niet meer mogelijk.

Voeding cilinder
– 2 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Voeding E-KEY
– 1 x CR 2032

TSE Set 5013 E-KEY

De bediening van de elektronische cilinder gebeurt met de radiosleutel 
E-KEY. Het functieprincipe is hetzelfde als bij het sluitsysteem van een auto. 
Na de toets eenmaal ingedrukt te hebben, kan de cilinder bediend worden.
Het daaropvolgende programmeren van de E-KEY kan via een keypad 
gebeuren of met behulp van een TSE-Software. Het bereik van de E-KEY 
bedraagt tot 3 m.

TSE 5003 E-KEY functies (standaard)
– Aantal gebruikers totaal: tot 48

Optionele sluitmedia
– TSE 5103 E-KEY
– TSE 6111 Keypad PIN
– TSE 6112 Keypad FS (tot 24 vingerscans mogelijk)

Additionele functies via optionele TSE Software, bijv.:
– Gebruikersadministratie
– Tijds- en kalenderfuncties
– Toewijzing van rechten
– Geschiedenisfunctie

Optische signalering
In de draaiknop aan de binnenkant van de deur bevindt zich  
een optische signalering in de vorm van een LED. Via deze LED  
ontvangt u de volgende aanwijzingen:
– 1 x kort: Het slot gaat open
– 2 x kort: Het slot gaat dicht
– om de 5 sec. 1 x kort: Permanente opening geactiveerd
–  1 × kort, 1 × lang, 2 sec. pauze, 

herhaling: het slot in programmeermodus
–  5 x kort, 2 sec. pauze, herhaling per 20 sec. batterij  

in de cilinder leeg
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Omschrijving van de menufucties

Vervolgens worden de functies voor de producten TSE 5012 omschreven.

Menufunkties

Menu Codewijziging 
Wijziging van de administrateurcode en van de
gebruikerscode

–   Schakel het toetsenbord in met de toets ON / Enter
–  Druk vervolgens op Functie 

Er verschijnt Menu / Codewijziging
–  Bevestig de keuze met ON / Enter 

Met de toets 1 respectievelijk 2 kunt u nu zolang rollen,  
totdat de gebruiker wordt aangegeven, wiens gebruikerscode  
gewijzigd moet worden

– Bevestig met ON / Enter
–  Voer in de tot nu toe geldende (oude) code en druk op ON / Enter
– Voer in de tot nu toe geldende (oude) Code en bevestig met ON / Enter
–  Herhaal de invoer en bevestig opnieuw met ON / Enter. Bij een juiste  

invoer verschijnt „Gegevens werden opgeslagen“

Menu Taal / Language 
Instelling van de taal

–  Schakel het toetsenbord in met de toets ON / Enter
– Druk vervolgens op Functie, er verschijnt Menu / Codewijziging
– Rol met de toets 2 totdat het bovengenoemde menupunt verschijnt
– Bevestig met ON / Enter
– Rol met de toets 1 respectievelijk 2 totdat de gewenste taal verschijnt
– Bevestig met ON / Enter

Menu Administrateur
In het menu Administrateur heeft u verschillende 
submenu‘s ter beschikking.

– Schakel het toetsenbord in met de toets ON / Enter
–  Druk vervolgens op Functie, er verschijnt Menu / Codewijziging
– Rol met de toets 2 totdat het bovengenoemde menupunt verschijnt
– Bevestig met ON / Enter
–  U heeft nu de mogelijkheid met de rolfunctie de volgende  

submenu‘s te selecteren:

Submenu Gebruiker aamaken 
–  Bevestig met ON / Enter. U heeft nu de keuze, een gebruikerscode in te 

voeren, een E-KEY of een vingerscan (vingerscan alleen bij TSE 5012 
resp. met keypad TSE 6112 FS) of een transponder te programmeren 
(beschikbaar alleen bij de serie TSE 6000)

–  Rol naar de betreffende functie en bevestig met ON / Enter

· Aanmaken: Code
–  Voer de administrateurcode in, om de bevoegdheid  

tot het programmeren te verkrijgen
–  De volgende vrije geheugenplaats wordt  

aangegeven (bijvoorbeeld USER.003)
–  Voer in de code met 6 cijfers en bevestig 2 × met ON / Enter
– Er verschijnt „Gegevens werden opgeslagen“

· Aanmaken: E-KEY
–  Voer de administrateurcode in, om de bevoegdheid  

tot het programmeren te verkrijgen
–  De volgende vrije geheugenplaats wordt aangegeven 

(bijvoorbeeld USER.003), druk op ON / Enter
–  Breng de E-KEY naar de programmeermodus 

(zie de gebruiksaanwijzing voor de E-KEY)
– Bevestig vervolgens 2 x met ON / Enter
– Er verschijnt „Gegevens werden opgeslagen“

· Aanmaken: Vingerscan
(Functie alleen actief bij TSE 5012 en TSE 6112 keypad FS)
–  Voer de administrateurcode in, om de bevoegdheid tot  

het programmeren te verkrijgen
– In de display verschijnt „vinger aanleren“
–  Trek de aan te leren vinger meermaals centrisch over de sensor 

(Op de display wordt het aantal meegeteld)
–  Op de display verschijnt „User_XXX_FP“ succesvol aangeleerd

· Aanmaken: Transponder
Deze functie is alleen beschikbaar bij de serie TSE 6000 System 

Submenu E-KEY toewijzen
Met deze functie heeft u de mogelijkheid, om aan een reeds  
bestaande gebruiker achteraf een radiosleutel E-KEY toe te wijzen.  
Ga hiervoor als volgt te werk:
–  Voer de administrateurcode in, om de bevoegdheid  

tot het programmeren te verkrijgen
–  wie u een E-KEY wilt toewijzen en bevestig 2 × met ON / Enter
–  Breng de E-KEY naar de programmeermodus 

(zie de gebruiksaanwijzing voor de E-KEY)
–  Zodra de E-KEY zich in de programmeermodus bevindt,  

bevestig dit op het toetsenbord met ON / Enter
– Er verschijnt „Gegevens werden opgeslagen“

Submenu Wissen
U heeft via dit menu de mogelijkheid een gebruiker, een E-KEY  
of een transponder (niet actief) te wissen.
– Rol naar het betreffende menu en bevestig met ON / Enter
– Voer uw administrateurcode in
–  Rol naar de gebruiker respectievelijk identmedium (E-KEY) 

dat u wilt wissen en bevestig de keuze 2 × met ON / Enter.
– Er verschijnt „Record gewist“

Submenu Tijdsfuncties
Hier worden kloktijd en datum ingesteld

· Instelling van de kloktijd:
– Keuze van de functie met ON / Enter
–  Invoeren van het uur (2 cijfers), bevestig met ON / Enter
–  Invoeren van de minuten (2 cijfers, bevestig met ON / Enter
– Er verschijnt: „Gegevens werden opgeslagen“

· Datum instellen:
– Keuze van de functie met ON / Enter
–  Invoeren van de dag (2- cijfers), bevestig met ON / Enter
–  Invoeren van de maand (2- cijfers), bevestig met ON / Enter
–  Invoeren van het jaar (2- cijfers), bevestig met ON / Enter
–  Er verschijnt: „Gegevens werden opgeslagen“

Submenu TSE-Setup 
Algemene systeeminstellingen

· Radiokanaal
Hier kan het radiokanaal worden ingesteld (12 kanalen staan ter 
beschikking). Dit kan nodig zijn, indien het radiokanaal reeds door een 
andere toepassing, bijvoorbeeld W-LAN, bezet is en hierdoor eventuele 
storingen zijn veroorzaakt. Kies in dit geval een ander kanaal met een  
bereik van tenminste 3 radiokanalen.

· Prioriteit
Indien bij herhaalde bediening van de eigen sleutel de te openen deuren  
niet gedeblokkeerd wordt, kan via deze functie de prioriteit van de deur 
worden verhoogd. Omgekeerd kan het in dit geval aan te bevelen zijn, de 
deuren in de directe omgeving in prioriteit te verlagen.

· Reorganiseren
Er wordt aanbevolen deze functie op te roepen, wanneer meerdere 
gebruikers gewist werden.

· Aanmelden
Bij het verwisselen van de cilinder of het toetsenbord moeten beide 
eenheden opnieuw op elkaar afgestemd worden, opdat beide met  
elkaar kunnen communiceren.

Aanmelding van een toetsenbord / cilinder
– Schakel het toetsenbord in met de toets ON / Enter
–  Druk vervolgens op Functie Er verschijnt „Menu / Codewijziging“
–  Met de toets 1 resp. 2 kunt u nu zolang rollen totdat u in het 

menu Administrateur komt
–  Bevestig met ON / Enter
–  Met de toets 1 resp. 2 kunt u nu zolang rollen totdat u in het  

menu Admin. Instel. TSE-Setup komt
–  Bevestig met ON / Enter
–  Met de toets 1 resp. 2 kunt u nu zolang rollen totdat u in het  

menu Admin. Instel. TSE-Setup komt
– Voer de Admin. Code in van de aan te leren eenheid
–  Bevestig met ON / Enter
–  Na succesvolle aanmelding verschijnt „Gegevens werden gewijzigd“



TSE BUSINESS 5000 Nederlands | 7 

Let op: Zorg er voor, dat zich geen andere TSE-eenheid onder spanning bij 
het aanmelden van een nieuw toetsenbord respectievelijk van een nieuwe 
cilinder in de onmiddellijke nabijheid bevinden, daar deze bij vergissing 
aangesproken kunnen worden. In geval van twijfel moeten deze eenheden 
eerst stroomloos worden gemaakt.

Submenu FS-reset
(Functie alleen actief bij TSE 5012 en TSE 6112 keypad FS) Alle opgeslagen 
vingerscans worden gewist, de betreffende gebruikers blijven echter 
bewaard. Kies bij herhaalde foutfuncties in het kader van het gebruik van  
de vingerscan dit menu en de volgende aanwijzingen op de display

Menu E-KEY synchroniseren
In dit menupunt kan het radiokanaal van de E-KEY aan de invoereenheid 
worden aangepast. Deze functie wordt noodzakelijk, zodra het radiokanaal 
van de cilinder wordt gewijzigd, ofschoon nog E-KEYs met oude radio-
kanaalinstelling ter beschikking staan.

– Druk op ON / Enter
–  Breng de radiosleutel E-KEY naar de programmeermodus 

(zie hiervoor de gebruiksaanwijzing voor de E-KEY)
– Er verschijnt „Gegevens werden opgeslagen“

Menu Info 
Onder deze functie wordt het versie- en serienummer van het  
systeem getoond. Om zekerheidsredenen wordt het complete  
serienummer alleen in de administrateurmodus aangegeven. 
Voer hiervoor de administrateurcode in.

Gebruiksaanwijzing TSE E-KEY

De E-KEY dient als radiozender voor het vrijmaken van de cilinder. Het 
programmeren van de E-KEYs kan gebeuren via een keypad of met behulp 
van de TSE-Software. Het bereik van de E-KEY bedraagt tot 3 m. Het 
functieprincipe is hetzelfde als bij het sluitsysteem van een auto. Na de toets 
eenmaal ingedrukt te hebben, kan de cilinder bediend worden.

Functies van de E-KEY

Het openen van de deur:
– 1 x kort drukken, groene LED knippert
–  Automatische functie (alleen in combinatie met keypad) Toets 6 sec. 

ingedrukt houden, groene LED knippert kort 2 × achter elkaar.
–  Permanente modus (alleen in combinatie met optionele software) 

druk op de toets 2x, de groene LED knippert per toetsindrukking telkens 
2 x achter elkaar

In de automatische modus is het mogelijk de deur alleen door het 
indrukken van de ON-toets op de keypad te openen. Hiertoe moet de E-KEY 
zich binnen bereik bevinden. Na 15 minuten wordt deze functie afzonderlijk 
gedeactiveerd.

In de permanente modus is de deur voor de in de software gedefinieerde 
periode zonder invoering van een openingsgeheim ontgrendeld. 
Door de invoering van een openingsgeheim tijdens deze periode wordt  
de permanente opening buiten werking gesteld.

Programmeermodus:
De programmeermodus heeft drie taken:
– Aanmelding van de E-KEY via een keypad of via de TSE Software.
–  Synchroniseren van het in de E-KEY ingestelde radiokanaal met het 

in het slot ingestelde kanaal
– De E-KEY in de TSE Software zoeken

E-KEY programmeren

Druk bij het eerste programmeren van de E-KEYs eenmaal op de toets 
(de groene LED knippert) nadat u hiertoe door het keypad respectievelijk 
de software werd uitgenodigd. Houd bij het verdere programmeren van 
de E-KEY de toets telkens 10 sec. ingedrukt, totdat de groene LED-lamp 
driemaal achter elkaar heeft geknipperd. Laat de toets vervolgens los.

Instructies

Opent zich de deur na het eenmalige indrukken van de toets aan de E-KEY 
met een vertraging van 3 – 7 seconden, waarbij tegelijkertijd de rode LED 
knippert, dan moet de batterij (CR2032) in de E-KEY onmiddellijk worden 
verwisseld. Opent zich de deur na het eenmalige indrukken van de toets aan 
de E-KEY met een vertraging van 3 – 7 seconden, zonder dat de rode LED 
knippert, dan moeten de batterijen (2x 1,5V LR06 Alkaline) in de cilinder 
worden verwisseld. Dit geldt ook voor het toetsenbord, indien beschikbaar.

Batterijwissel E-KEY

1  Open het deksel van de kast door de rustneuzen voorzichtig los te maken.
2 Hef het silicone mat en verwissel de batterij.
3  Klap het silicone mat weer terug en sluit de kast.

1 32

Montage van de keypad

1 Stel de bevestigingspositie van het toetsenbord vast. Voer op de gewenste 
bevestigingsplek een test uit. Voer openingsgeheim in (pincode, vingerscan) en 
controleer, of het slot geopend kan worden. 
Nadat de test is uitgevoerd, kan het toetsenbord 
worden geplaatst. Het is aan u of u het toetsenbord 
direct op de muur plakt of eerst de grondplaat 
bevestigt. De grondplaat wordt op de muur 
geschroefd.De langwerpige gaten maken een 
precieze positionering van de plaat mogelijk.

2 Op de grondplaat wordt nu met behulp van plakpads het toetsenbord 
geplakt. Let erop dat de uitstekende lip van de grondplaat in het toetsenbord 
steunt zoals weergegeven. Ook kunt u het toetsenbord direct zonder 
de grondplaat opplakken. Functietest van de eenheid bij geopende deur 
uitvoeren. Voer hiervoor herhaaldelijk een geldig openingsgeheim in 
(pincode, E-KEY, vingerscan etc.).

Batterijwissel van het toetsenbord

Hieronder laten wij de batterijwissel aan de hand van de TSE 6111 keypad 
zien. Voor alle andere keypads is de procedure gelijk.

Verwijder het deksel onderaan de kast door de 4 schroeven los te maken 
(PH1). De 4 mignon batterijen bevinden zich in het deksel en kunnen naar 
beneden uitgetrokken worden.

Let bij htet plaatsen van nieuwe batterijen op de juiste polariteit 
die op de binnenkant van het deksel afgebeeld staat.
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Schoonmaken

Op het oppervlak van het toetsenbord kan dankzij de kwaliteit van het 
oppervlak nauwelijks vuil vastplakken. Stoffige of vervuilde oppervlakken 
worden met een vochtige doek schoongemaakt.
Er mogen geen alcoholhoudende schoonmaakmiddelen (spiritus, 
SIDOLIN® e.d.) of agressieve schoonmaakmiddel (aceton etc.) 
gebruikt worden, omdat deze het oppervlak of de sensor kunnen 
beschadigen.

Montageaanwijzing cilinder TSE

Verder wordt de inbouw van de TSE cilinder omschreven.
A.u.b. voor de montage deze montageaanwijzing nauwkeurig lezen  
en goed opbergen.
De cilinder is voorzien van een speciaal rustsysteem dat u de mogelijkheid 
biedt de cilinder voor deuren met een deurdikte van maximaal 120 mm 
(60/60 mm, gemeten in het midden van de stulpschroef) te plaatsen. Een 
voorafgaande opmeting is niet noodzakelijk.

Let op: Let erop dat de binnenknop nergens tegen aanstoot, 
omdat de knop dan breken kan. Het slot hoeft noch ingevet noch 
geolied te worden.

De vergrendeling van de draaiknoppen gebeurt telkens met behulp  
van een geïntegreerde madeschroef in de draaiknop.

Let op: Trek de binnenknop nooit compleet van de as af, omdat 
anders elektronica beschadigd wordt! De madeschroef die voorde 
bevestiging op de as zorgt, mag alleen licht gelost worden, blijft 
steeds in de kunststofknop en dient als aftrekzekering!

Buitenkant   Binnenkant
Buitenknop   Binnenknop

Deksel adapter 2 adapter 1 Stulpschroef Madeschroef

Instructie
De basismaat van de cilinder bedraagt per zijde 30 mm. In de leveringsstaat 
is de cilinder compleet in elkaar geschoven (de minimale deurdikte). 
Voordat u de cilinder in de deur plaatst, moet een voorafgaande ijking van 
de bestaande deurdikte worden uitgevoerd.

Ga bij de inbouw als volgt te werk:
1 Grove vaststelling van de deurdikte (incl. de beslagen)
2 Trek de buitenknop van de as, verplaats de binnenknop over 
het rustsysteem (afstanden 2,85 mm) op de gewenste maat.

Let op: Trek de binnenknop nooit van de as af, dit kan een storing  
van de elektronica veroorzaken.

Binnenknop

30 mm verplaatsing

Schematische weergave 
Binnenknop-verplaatsing

3  Al naargelang de deurdikte heeft u de mogelijkheid om aan de  
buitenzijde passende adapters te plaatsen om een verbeterde leiding  
van de noodsleutel te bereiken.

Volgende combinaties zijn mogelijk:

Afstand stulpschroef /
Beslag (mm) aan de 
buitenkant

adapter 1 adapter 2

< 43 – –

44 – 53 X –

54 – 60 X X

Tab. 1: Afstand stulpschroef / beslag [mm] aan de buitenzijde en 
de daarvoor nodige adapters

2,9 × 16 adapter 2M2 × 10 adapter 1

4  Schuif de TSE cilinder van binnen naar buiten door het insteekslot in 
de deur en draai vervolgens de stulpschroef aan

 

5  Verplaats de binnenknop op de as totdat de gewenste maat is bereikt. 
Let er a.u.b. op, dat de afstand draaiknop / deurbeslag tenminste 1 mm 
bedraagt. Bevestig vervolgens de draaiknop over de inbus-schroef.

6  Voordat u de buitenknop bevestigt, controleer of u het meegeleverde 
deksel voor de uitsnijding van de profielcilinder wilt plaatsen. Trek in  
dit geval de beschermende folie weg en bevestig het deksel in de 
uitsnijding van het slot.

 

7  Schuif de buitenknop naar de gewenste positie op de as en 
bevestig deze met een afstand van tenminste 1 mm van het beslag 
over de inbus-schroef.

 

8   De functietoets dient uitgevoerd te worden bij geopende deur.
Schematische 
weergave van 
een ingebouwde 
cilinder inclusief 
de beide adapters.

Schematische 
weergave
van de montage 
van de adapter

X: Keuze
–: niet voorzien
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Batterijwisselknop (binnenzijde)

1  Draai met de bijgevoegde inbussleutel de bovenste madeschroef los 
op het deksel van de cilinder. Deze kan alleen tot het opengaan van het 
deksel worden uitgedraaid en valt er niet uit.

 
2 Klap het deksel open
   

3  Verwissel de batterijen. Let er op, dat de batterijpooling klopt,  
die op de kast op de gemarkeerde plek is afgebeeld.

 
4 Monteer het deksel opnieuw
   

Functie van de noodsleutel (buitenkant)

Met de mechanische noodsleutel verschaft u zich toegang bij  
storingen van het systeem.

1  Klap de noodsleutel open aan het scharnier en schuif het vervolgens 
door de schetsmatig aangegeven spleet op het deksel.

 

2  Draai de sleutel kloksgewijs 90°. Beweeg de buitenknop eventueel een 
beetje naar rechts en links, om het mechanisme vrij te maken.

3  De buitenknop draaien. Het openen gebeurt na uiterlijk één volledige 
omwenteling.

Draai de sleutel weer terug en trek hem eruit. Om de noodsleutel te  
sluiten, moet de draaiknop twee omwentelingen in beide richtingen  
worden gedraaid.


