MONTAGEHANDLEIDING

MOTORCILINDER TYPE 380
VERWIJDEREN OUDE CILINDER
1. Met een schroevendraaier (PZ2 Phillips) draait u aan de voorzijde van het slot
de bevestigsschroef helemaal los en verwijder de bevestingsschroef. (Fig. 1)
2. Steek de sleutel in de cilinder en draai deze totdat de cilinder uitgenomen
kan worden.

MONTAGE

STAARTCILINDER

1. Steek de sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zodanig dat deze in het
slot gestoken (met de staart aan de binnenzijde) kan worden.
2. Zet de cilinder vast met de bevestigingsschroef.
3. Test het slot met de deur geopend.

MONTAGE PHONIRO MOTORCILINDER
1. Gebruik de M4x12 bout om de bevestigsplaat te monteren, en gebruik
daarvoor de schroevendraaier. (Fig. 2)
2. Schuif de Phoniro unit over de staart van de cilinder.
3. Draai de bovenste inbus (inbus schroevendraaier type-2) licht aan
(de unit moet nog te verdraaien zijn) (Fig. 3)
4. Plaats de unit recht en draai de ander 2 inbus bouten aan. (Fig. 4)
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PROGRAMMEREN VAN DE MOTORCILINDER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Ontkoppel de batterij
Druk een keer op de knop in het midden van de unit.
Koppel de batterij
Druk op de knop en laat niet eerder los tot de unit start met piepen.
Na drie pieptonen kunt u de knop loslaten.
De motorcilinder start met het openen en dicht draaien van het slot.
Als het slot in de gesloten positie is en de knop licht rood op dan moet
je de knop een keer indrukken.
De motor cilinder zal het slot nogmaals open en dicht draaien om te
bevestigen dat de unit goed is ingesteld.
Draai met behulp van de knop de unit handmatig naar de openpositie.
De motorcilinder is nu klaar voor gebruik.
Fig. 2
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SUPPORT
Neem contact op met Phoniro Support
op tel. +46 (0)10-456 72 20 als er problemen zijn met het systeem. Wij zijn er om
u te helpen.
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