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DIGICODE DRUKTOETSPANEEL VAN DE BUITENDEUR 

NL – GEBRUIKSAANWIJZING 

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE 

GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE! 

INLEIDING 

Dit digicode druktoetspaneel van de buitendeur is een afschrikkend element voor inbraken 

dat een elektronische bescherming van uw woonplaats suggereert met een alarm. Het 

permanent knipperende rode LED-lampje simuleert de werking.  

BESCHRIJVING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geleverde schroeven:  

• 2 schroeven 

• 2 pluggen 

ACCU 

Voeding: 3 AA/ LR06, 1.5V batterijen elk (niet geleverd). 

1. Verwijder het deksel van het batterijvak door op het 

lipje te drukken. 

2. Installeer de batterijen met naleving van de polariteit + 

en - aangegeven in het vak. 

3. Breng het deksel opnieuw aan. 

INSTALLATIE 

Vooraanzicht  Achteraanzicht 

 

 

 

1. Gaten voor de schroeven (x2) 

2. Druktoetsen 

3. Batterijvak 



1. Kies de plaats binnen of buiten waar u het digicode druktoetspaneel wilt monteren. 

Als het digicode toetsenbord buiten wordt gebruikt, plaatst u het op een locatie die 

niet blootgesteld is aan de weersomstandigheden, extreme warmte of vochtigheid. 

Niet blootstellen aan regen. 

2. Markeer de locatie van de 2 gaten die u in de muur moet boren. 

3. Boor de overeenstemmende gaten met een aangepaste spil voor de steun. 

4. Voer de geleverde of aangepaste pluggen in de gaten als de steun dit vereist. 

5. Plaats de digicode op de muur en voer beide schroeven in de overeenstemmende 

gaten. 

6. Schroef de schroeven in. 

WERKING 

In het donker of 's nachts zal de ingebouwde lichtdetector van het digicode de 

achtergrondverlichting van de toetsen inschakelen om het toetsenbord duidelijk zichtbaar te 

maken. 

Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden! 

VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ 

• Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstofzink) of oplaadbare 

batterijen (nikkel hydride). 

• Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen. 

• Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. 

• Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden. 

• Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. 

• Verwijder de lege batterijen. 

• Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten. 

• Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type. 

• Respecteer de polariteit van de batterijen.  

 

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. 

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. 

Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers 

bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen 

en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en 

moeten worden gerecycleerd. 

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden 

ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.  

Geïmporteerd door PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk 

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Dultsland 
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