
Filex PS elo gebruikershandleiding

Let op, test de gebruikerscode die u zojuist geprogrammeerd heeft een aantal keer 
met geopende deur.

Filex product sluiten
Als u met de deur open uw nieuwe code goed heeft getest, sluit u de deur door het 
toetsenbord tegen de klok in te draaien. Nu is de deur afgesloten.

Filex product openen
Toets uw persoonlijke code in. Elke toets zal worden bevestigd met een piepsignaal 
en het oplichten van het gele lampje. Druk * of # om uw code te bevestigen. Het 
groene lampje zal oplichten. U heeft nu vijf seconden om de deur te openen. Dit 
doet u door het toetsenbord met de klok mee te draaien.

1. Ingebruikname van Filex product
Wanneer u het elektronische slot voor de 
eerste keer gebruikt, dient u eerst de 
batterijen te plaatsen. Het elektronische slot 
werkt op vier AA batterijen. Verwijder het 
afdekplaatje van de batterijhouder aan de 
binnenzijde van de deur en plaats de 
batterijen. 

2. Gebruikerscode programmeren
Aan de achterzijde van de deur bevindt 
zich een rode knop. Wanneer u deze 
indrukt, zal het gele lampje oplichten. 
Toets nu de nieuwe code in (drie tot acht 
cijfers) die u als uw persoonlijke code 
wenst te gebruiken en bevestig deze code 
met de * of # toets. Wanneer u twee keer 
een piepsignaal hoort, is de
nieuwe code geaccepteerd en in gebruik 
genomen. Wanneer u het gele lampje ziet 
branden en u drie keer een piepsignaal 
hoort, dan is uw code niet geaccepteerd en 
dient u een nieuwe code te 
programmeren. 

Figuur 1



Blokkering
Het toetsenbord wordt automatisch twintig seconden geblokkeerd indien er drie 
foutieve codes achterelkaar worden ingevoerd. Wanneer u na afloop van de 
blokkeerperiode weer drie keer een foutieve code ingeeft, volgt er een wachttijd 
van vijf minuten. 

Batterijen wisselen
Wanneer het rode lampje brandt, dient u de batterijen te vervangen. Verwijder 
het afdekplaatje van de batterijhouder aan de binnenzijde van de deur en plaats 
vier batterijen (zie figuur 1). 

Let op: wanneer het wisselen van de batterijen langer dan dertig minuten duurt, 
moet u de gebruikerscode opnieuw programmeren. Lees meer hierover in het 
hoofdstuk ‘Gebruikerscode programmeren’.

Filex product openen met noodopeningsapparaat
Als de batterijen toch helemaal leeg zijn en u het slot niet meer kunt openen, 
kunt u met het meegeleverde noodopeningsapparaat alsnog de deur openen. 

Plaats de meegeleverde batterijen in het noodopeningsapparaat. Verbind het 
apparaat met het toetsenbord (zie figuur 2). Toets uw persoonlijke code in. Elke 
toets zal worden bevestigd met een piepsignaal en het oplichten van het gele 
lampje. Druk * of # om uw code te bevestigen. Het groene lampje zal oplichten. U 
heeft nu vijf seconden om de deur middels de draaiknop (met de klok mee) te 
openen. Vervang nu de batterijen. 
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Figuur 2

Sluit het 
noodopeningsapparaat 
aan op het toetsenbord


