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1 Over deze handleiding
1.1 Doelgroep van deze handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor beheerders van CEStronics-sluitsystemen.
Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker
l

de benodigde kennis heeft om een OMEGA FLEX-systeem te beheren

l

vertrouwd is met CEStronics Suite

l

vertrouwd is met programmeeradapters
Informatie over het gebruik van CEStronics Suite vindt u onder CEStronics Suite Hulp
(www.ces.eu).
Informatie over het gebruik van programmeeradapters vindt u in de handleiding voor
CEStronics Programmeeradapters (www.ces.eu).

1.2 Gebruikte tekens
Verwijst naar verdere documentatie.
Markeert aanvullende informatie en tips.
Markeert waarschuwingen in stappenplannen en belangrijke informatie.

1.3 Producent en service
C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstr. 243
42551 Velbert
Tel: +49 (0) 2051-204-0
Fax: +49 (0) 2051-204-229
www.ces.eu
Voor ondersteuning en service kunt u contact opnemen met de vakleverancier.

1.4 Merknaambescherming
MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight en MIFARE DESFire zijn geregistreerde merken van NXP
BV en worden toegepast onder licentie.
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2 Basisinformatie
2.1 Pairing
OMEGA FLEX elektronische cilinders en elektronische beslagen bestaan uit een elektronisch deel
en een mechanisch deel. Het elektronische deel (bv. de knop van een cilinder) leest de
toegangsrechten en stuurt het mechanische deel (bv. vergrendelingsmechanisme) aan, zodat de
deur geopend kan worden. Uit veiligheidsoverwegingen is het elektronische deel gekoppeld aan
het mechanische deel ('pairing'). Daardoor kan bv. de knop van een elektronische cilinder niet
zomaar vervangen worden door een andere knop. Dat garandeert dat de knop niet door
onbevoegden kan worden verwisseld en dat zij de deur niet kunnen openen.
Voor Pairing hebt u het volgende nodig:
l

Pairing-Tool

l

Pairing-gegevens

l

Voor elektronische cilinders: programmeeradapter (cilinder)

l

Voor elektronische beslagen: programmeeradapter (ILS/SIS) en kabel

l

Passend onderdeel met de juiste systeemherkenning en varianten

2.2 Over de Pairing-Tool
Met de Pairing-Tool kunnen elektronische onderdelen worden gekoppeld aan het mechanische
deel van een cilinder of beslag. Daardoor kunt u zelf onderdelen op voorraad hebben en zo nodig
zelf vervangen.
De onderdelen moeten specifiek voor een systeem worden besteld omdat het
systeemnummer al in de onderdelen is opgeslagen.
Met de Pairing-Tool kunnen de volgende gegevens voor een onderdeel worden vastgelegd:
UID

Het UID van het sluitapparaat

Gebeurtenisregistratie aan/uit U kunt instellen of het sluitapparaat gebeurtenissen opslaat of niet.

Informatie over de installatie en het gebruik van de Pairing-Tool vindt u onder "Pairing-Tool
installeren en gebruiken" op pagina 7.

2.3 Pairing-gegevens
Pairing-gegevens horen altijd bij een specifiek systeem. De pairing-gegevens bevatten de
veiligheidsinformatie van het systeem, bv. het systeemnummer. De pairing-gegevens zijn de basis
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voor de versleutelde communicatie tussen een onderdeel en de cilinder of het beslag in de PairingTool.
De pairing-gegevens hebben het formaat .lic.
Er kunnen onbeperkt pairing-gegevens worden ingevoerd in de Pairing-Tool. Daardoor kunt
u meerdere systemen beheren.

2.4 Onderdelen
De volgende onderdelen kunt u bestellen bij CES:
Onderdeel

Voor

reserveknop*

Alle elektronische cilinders

Losse E-module

Langschild ILS

Losse E-module

Smartschild SIS

*Let op:
Er zijn twee soorten knoppen voor elektronische cilinders: 'master'-knoppen en 'slave'-knoppen.
Dubbelzijdig lezende cilinders hebben een masterknop en een slaveknop, alle andere cilinders
hebben alleen een masterknop.
De markering master/slave is op twee plaatsen te vinden:
De masterknop is gemarkeerd met een stip op de sticker op
de batterijmodule, de slaveknop heeft twee stippen.

Op de zijkanten van een dubbelzijdig lezende cilinder is ook
een markering aangebracht. De zijde waarop de masterknop
bevestigd moet worden is gemarkeerd met een stip; de zijde
van de slaveknop is gemarkeerd met twee stippen.

CEStronics Pairing-Tool
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Onderscheid tussen masterknop en slaveknop
Masterknop:

Slaveknop:

l

slaat rechten op

l

slaat geen rechten op

l

communiceert met het Access-Point (ver-

l

communiceert niet met het Access-Point

zendt informatie via het online netwerk)

l

geeft informatie over gelezen sluitmedia

l

stuurt het blokkeermechanisme aan

door aan de master, zodat die het blokkeermechanisme kan aansturen

De masterknop moet altijd aan de buitenkant van de deur zitten.
Beide knoppen kunnen met mastermedia worden geprogrammeerd: rechten toekennen,
openingsfuncties wijzigen etc.
Zorg bij dubbelzijdig lezende cilinders dat u allebeide soorten knoppen op voorraad hebt en
dat u de master alleen vervangt door een master en de slave alleen door een slave.
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3 Pairing-Tool installeren en gebruiken
3.1 Pairing-Tool installeren
1. Steek de usb-stick met de Pairing-Tool Set-up in de pc.
2. Voer het set-up-programma OMEGA_FLEX_PAIRING-TOOL _SETUP.EXE uit.
3. Volg de stappen van de set-up.
De Pairing-Tool wordt nu geïnstalleerd in de geselecteerde map.
Als de pairing-gegevens zijn meegeleverd op de installatie-usb voor de Pairing-Tool, worden
de pairing-gegevens automatisch ingelezen bij de installatie.

3.2 Scherm Pairing-Tool
Licentienummer
Licentienummer van het systeem waarvoor u de
pairing wilt uitvoeren.
Pairing-gegevens inlezen
zie "Inlezen van de pairing-gegevens" beneden
UID van het apparaat
Het UID van het sluitapparaat waarvoor het
onderdeel bestemd is.
Gebeurtenisregistratie
Instelling voor het opslaan van gebeurtenissen in
het sluitapparaat(AAN) of niet (UIT ).

3.3 Inlezen van de pairing-gegevens
Als de pairing-gegevens zijn meegeleverd op de installatie-usb van de Pairing-Tool, zijn de pairinggegevens automatisch ingelezen bij de installatie. Als u de pairing-gegevens apart hebt ontvangen
of als u nieuwe pairing-gegevens wilt inlezen, volgt u de volgende stappen:
1. Open de Pairing-Tool (START > ALLE PROGRAMMA'S > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
2. Klik op PAIRING-GEGEVENS INLEZEN.
Het venster PAIRING-GEGEVENS OPENEN wordt geopend.

CEStronics Pairing-Tool
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3. Selecteer de pairing-gegevens voor het gewenste systeem en klik op OPENEN.
De pairing-gegevens hebt u ontvangen op een usb-stick (samen met Pairing-Tool Set-up of
als losse usb-stick) of ze zijn u per e-mail toegestuurd.
De pairing-gegevens zijn nu ingelezen. U kunt nu de onderdelen pairen van het systeem dat bij de
pairing-gegevens hoort.
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4 Pairing-Tool voor elektronische cilinders
4.1 Pairing van dubbelzijdig lezende cilinders
Er zijn twee soorten knoppen voor elektronische cilinders: 'master'-knoppen en 'slave'-knoppen.
Dubbelzijdig lezende cilinders hebben een masterknop en een slaveknop, alle andere cilinders
hebben alleen een masterknop.
De markering master/slave is op twee plaatsen te vinden:
De masterknop is gemarkeerd met een stip op de sticker op
de batterijmodule, de slaveknop heeft twee stippen.

Op de zijkanten van een dubbelzijdig lezende cilinder is ook
een markering aangebracht. De zijde waarop de masterknop
bevestigd moet worden is gemarkeerd met een stip; de zijde
van de slaveknop is gemarkeerd met twee stippen.

Onderscheid tussen masterknop en slaveknop
Masterknop:

Slaveknop:

l

slaat rechten op

l

slaat geen rechten op

l

communiceert met het Access-Point (ver-

l

communiceert niet met het Access-Point

zendt informatie via het online netwerk)

l

geeft informatie over gelezen sluitmedia

l

stuurt het blokkeermechanisme aan

door aan de master, zodat die het blokkeermechanisme kan aansturen

De masterknop moet altijd aan de buitenkant van de deur zitten.
Beide knoppen kunnen met mastermedia worden geprogrammeerd: rechten toekennen,
openingsfuncties wijzigen etc.
Zorg bij dubbelzijdig lezende cilinders dat u allebeide soorten knoppen op voorraad hebt en
dat u de master alleen vervangt door een master en de slave alleen door een slave.
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4.2 Pairingproces voor elektronische cilinders
1. Sluit de programmeeradapter aan op de pc.
De eerste keer dat u de programmeeradapter aansluit op de pc, wordt het stuurprogramma
automatisch geïnstalleerd. Daarna kunt u de programmeeradapter gebruiken.
2. Zet de knop in de programmeeradapter.
Knop aansluiten op de programmeeradapter
Elektronische knop in de programmeeradapter zetten
1. Plaats de knop zonder batterijin de
programmeeradapter.
Let op dat de grote veer in de grote uitsparing
en de kleine veer in de kleine uitsparing valt.
Als u de elektronische onderdelen van de knop
aanraakt, kunnen deze beschadigd raken.
Houd de elektronische onderdelen van de knop
daarom alleen vast op de gemarkeerde
plaatsen:

2. Duw de knop naar beneden en draai hem
tegelijkertijd in de richting van de wijzers van de
klok. De knop klikt nu vast in de
programmeeradapter.
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3. Plaats de batterij in de knop.
Gebruik uitsluitend Panasonic CR2 Industrial
Lithium 3,0 V 850 mAh batterijen.
Zorg dat het batterijbandje onder de batterij
ligt en dat het einde van het bandje uitsteekt.
De juiste richting van de polen staat
aangegeven in de BATTERIJMODULE.
De knop is nu aangesloten op de
programmeeradapter.

3. Open de Pairing-Tool (START > ALLE PROGRAMMA'S > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
4. Selecteer in het drop-downmenu SYSTEEMNUMMER het systeem waar de knop bij hoort.
Staat het systeemnummer van uw systeem er niet bij? Dan zijn de pairing-gegevens van
dit systeem nog niet ingelezen.
Inlezen van de pairing-gegevens
Als de pairing-gegevens zijn meegeleverd op de installatie-usb van de Pairing-Tool, zijn de
pairing-gegevens automatisch ingelezen bij de installatie. Als u de pairing-gegevens apart
hebt ontvangen of als u nieuwe pairing-gegevens wilt inlezen, volgt u de volgende stappen:
1. Open de Pairing-Tool (START > ALLE PROGRAMMA'S > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
2. Klik op PAIRING-GEGEVENS INLEZEN.
Het venster PAIRING-GEGEVENS OPENEN wordt geopend.
3. Selecteer de pairing-gegevens voor het gewenste systeem en klik op OPENEN.
De pairing-gegevens hebt u ontvangen op een usb-stick (samen met Pairing-Tool Setup of als losse usb-stick) of ze zijn u per e-mail toegestuurd.
De pairing-gegevens zijn nu ingelezen. U kunt nu de onderdelen pairen van het systeem dat
bij de pairing-gegevens hoort.
5. Voer in het veld UID APPARAAT de UID van het sluitapparaat in waar deze knop voor bedoeld
is.

CEStronics Pairing-Tool
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6. Klik op PAIRING UITVOEREN.
7. Wacht tot de Pairing-Tool de melding geeft dat de pairing succesvol is uitgevoerd.
8. Haal de knop uit het programmeerapparaat.
9. Haal de batterij uit de knop.

De pairing is nu voltooid. Nu kunt u de oude knop vervangen door de nieuwe, gepairde knop(zie
"Vervangen van een elektronische knop" op tegenoverliggende pagina).
Als allebei de knoppen van de dubbelzijdig lezende cilinder vervangen moeten worden,
moet u de pairing voor beide knoppen uitvoeren. Beide knoppen moeten dezelfde UID
krijgen. Lees daarvoor ook de aanwijzingen voor dubbelzijdig lezende cilinders (zie "Pairing
van dubbelzijdig lezende cilinders" op pagina 9).
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4.3 Vervangen van een elektronische knop
Benodigd gereedschap
Gereedschap

Nodig voor

Zit in de
montageset*

CES-steeksleutel

Kap van de knop verwijderen

Alleen als de kap van de knop niet met de hand verwijderd kan worden:
CES-ratelsleutel

Kap van de knop verwijderen

*De montageset wordt eenmalig bij de eerste bestelling van een systeem meegeleverd.
Ander gereedschap is verkrijgbaar in de speciaalzaak.

CEStronics Pairing-Tool
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Demonteren elektronische knop
1. Draai de KNOPHULS los met de hand en met een CESSTEEKSLEUTEL .

Als het niet lukt om de kap van de
knop met de hand te verwijderen,
kunt u de CES-RATELSLEUTEL
gebruiken.
De CES-ratelsleutel is verkrijgbaar
in de speciaalzaak.

Gebruik de CES ratelsleutel alleen
op de roestvrij stalen huls, niet op
de verlichte ring.

Zet de CES ratelsleutel bij het open afschuiven van de huls in de
blokkeerstand om te zorgen dat
er geen krassen op de huls
komen.

2. Haal de KNOPHULS eraf.
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3. Haal de KNOP eraf.
Als u de elektronische onderdelen van de knop
aanraakt, kunnen deze beschadigd raken. Houd de
elektronische onderdelen van de knop daarom
alleen vast op de gemarkeerde plaatsen:

De knop is nu verwijderd.

CEStronics Pairing-Tool
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Elektronische knop op gemonteerde cilinder bevestigen
1. Plaats de ELEKTRONISCHE KNOP op de cilinder.
Als u de elektronische onderdelen van de knop
aanraakt, kunnen deze beschadigd raken. Houd de
elektronische onderdelen van de knop daarom
alleen vast op de gemarkeerde plaatsen:

Let op dat de grote veer in de grote uitsparing en de
kleine veer in de kleine uitsparing valt.

2. Leg de BATTERIJ met polen aan de juiste kant in de
batterijmodule.
Gebruik uitsluitend Panasonic CR2 Industrial
Lithium 3,0 V 850 mAh batterijen.
Zorg dat het batterijbandje onder de batterij ligt en
dat het einde van het bandje uitsteekt.
De juiste richting van de polen staat aangegeven in
de BATTERIJMODULE.
De elektronische knop knippert eenmaal rood en eenmaal
rood-groen.
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3. Plaats de KNOPHULS op deELEKTRONISCHE KNOP.

4. Draai de KNOPHULS met dehand en met een CESSTEEKSLEUTEL

vast.

Gebruik geen CES-ratelsleutel om de knophuls vast
te draaien. Als u de knophuls te vast aandraait, kan
de knop beschadigd raken.

Let op dat de KNOPHULS goed is vastgeschroefd.

De knop is nu weer bevestigd.

CEStronics Pairing-Tool
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5 Pairing voor Langschild ILS
5.1 Pairingproces voor Langschild ILS
1. Sluit de programmeeradapter via de usb aan op de pc.
De eerste keer dat u de programmeeradapter aansluit op de pc, wordt het stuurprogramma
automatisch geïnstalleerd. Daarna kunt u de programmeeradapter gebruiken.
2. Sluit de nieuwe E-module aan op de programmeeradapter.
E-module aansluiten op de programmeeradapter
E-module aansluiten op de programmeeradapter
1. Sluit de meegeleverde kabel aan op een van de
twee ingangen van de programmeeradapter.

2. Sluit de kabel aan op de E-module.
De E-module is nu aangesloten op de
programmeeradapter.

3. Open de Pairing-Tool (START > ALLE PROGRAMMA'S > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
4. Selecteer in het drop-downmenu SYSTEEMNUMMER het systeem waar de E-module bij hoort.
Staat het systeemnummer van uw systeem er niet bij? Dan zijn de pairing-gegevens van
dit systeem nog niet ingelezen.
Inlezen van de pairing-gegevens
Als de pairing-gegevens zijn meegeleverd op de installatie-usb van de Pairing-Tool, zijn de
pairing-gegevens automatisch ingelezen bij de installatie. Als u de pairing-gegevens apart
hebt ontvangen of als u nieuwe pairing-gegevens wilt inlezen, volgt u de volgende stappen:
1. Open de Pairing-Tool (START > ALLE PROGRAMMA'S > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
2. Klik op PAIRING-GEGEVENS INLEZEN.
Het venster PAIRING-GEGEVENS OPENEN wordt geopend.
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3. Selecteer de pairing-gegevens voor het gewenste systeem en klik op OPENEN.
De pairing-gegevens hebt u ontvangen op een usb-stick (samen met Pairing-Tool Setup of als losse usb-stick) of ze zijn u per e-mail toegestuurd.
De pairing-gegevens zijn nu ingelezen. U kunt nu de onderdelen pairen van het systeem dat
bij de pairing-gegevens hoort.
5. Voer in het veld UID APPARAAT de UID van het sluitapparaat in waar deze E-module voor
bedoeld is.
6. Selecteer in het drop-downmenu TOEGANGSGEBEURTENISSEN of het sluitapparaat
toegangsgebeurtenissen moet opslaan of niet.
Systeemgebeurtenissen worden altijd opgeslagen.
7. Klik op PAIRING UITVOEREN.
Wacht tot de Pairing-Tool de melding geeft dat de pairing succesvol is uitgevoerd.
8. Haal de kabel uit de E-module en de programmeeradapter.

De pairing is nu voltooid. Nu kunt u de E-module van het beslag verwisselen.

5.2 E-module van Langschild ILS verwisselen
Benodigd gereedschap
Gereedschap

Nodig voor

Zit in de
montageset*

ILS-steeksleutel

Moeren voor de bevestigingsbouten

(8 mm)

3 mm inbus-

Schroeven met platte kop voor buitenschild

sleutel

0,4 mm x 2,0 mm

Kabels

sleufschroevendraaier

CES-ringsleutel

Wartelmoer

*De montageset wordt eenmalig bij de eerste bestelling van een systeem meegeleverd.
Ander gereedschap is verkrijgbaar in de speciaalzaak.
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Demonteren Langschild ILS (voorbeeld met slobgat-boring)
1. Draai de WARTELMOER van het binnenbeslag los met een
CES-RINGSLEUTEL .

2. Verwijder de WARTELMOER, het BINNENSCHILD en het
STEUNFRAME

door ze over de BINNENKRUK te schuiven.

3. Haal de BATTERIJMODULE van de MONTAGEPLAAT .
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4. Draai met een schroevendraaier met platte kop de
bevestiging van de kabels open en haal de kabels los.

5. Draai met een schroevendraaier de
bevestigingsschroeven los en verwijder de schroeven,
de ringetjes en - indien aanwezig - de veerklem.

6. Haal het BUITENBESLAG van de deur.

CEStronics Pairing-Tool
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Verwijderen van de E-module (voorbeeld met schild voor slobgat-boring)
1. Verwijder alle bevestigingsschroeven uit het
buitenbeslag.
Als het Langschild ILS bevestigd is in een
rozetboring, moet u eerst de SCHROEVEN verwijderen
(zie volgende stap).

2. Draai met de inbussleutel de SCHROEVEN los en
verwijder de MONTAGEPLAAT van het BUITENBESLAG.

3. Druk de E-MODULE uit het BUITENBESLAG.
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4. Verwijder de stekker uit de E-MODULE.

CEStronics Pairing-Tool
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E-Module terugplaatsen
1. Steek de stekker in de E-MODULE.

2. Plaats de E-MODULE weer in hetBUITENBESLAG.

3. Zorg dat de E-module goed in het beslag zit.
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4. Druk de kabel in de uitsparing, zodat deze niet
bekneld kan raken.

Voordat u de MONTAGEPLAAT weer vastschroeft, moet
u de kabels op de juiste plaats door de montageplaat
steken. De manier waarop de kabels geleid worden
is afhankelijk van de voorboring van het Langschild
ILS:
Kabels bij langschild-voorboringen
5. Steek de kabels door het bovenste slobgat van de
MONTAGEPLAAT .

Trek de kabels zo ver door dat ze niet onder de
montageplaat bekneld kunnen raken.

CEStronics Pairing-Tool
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Kabels bij rozet-voorboringen
5. Steek de kabels door het rechter rozet-boorgat van de
MONTAGEPLAAT .

Trek de kabels zo ver door dat ze niet onder de
montageplaat bekneld kunnen raken.

Kabels bij kortschild-voorboringen
5. Steek de kabels door de uitsparing in het krukgat in de
MONTAGEPLAAT .

Zorg dat de kabels in uitsparing in de achterzijde van
DE MONTAGEPLAAT

liggen.

Trek de kabels zo ver door dat ze niet onder de
montageplaat bekneld kunnen raken.

Montage
6. Bevestig het beslag. De bevestiging is afhankelijk van
de voorboring van het langschild ILS.
In de Handleiding voor Langschild ILS vindt u een
gedetailleerde beschrijving van de verschillende
bevestigingen.
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6 Pairing voor Smartschild SIS
6.1 Pairingproces voor Smartschild SIS
1. Sluit de programmeeradapter via de usb aan op de pc.
De eerste keer dat u de programmeeradapter aansluit op de pc, wordt het stuurprogramma
automatisch geïnstalleerd. Daarna kunt u de programmeeradapter gebruiken.
2. Sluit de nieuwe E-module aan op de programmeeradapter.
E-module aansluiten op de programmeeradapter
E-module aansluiten op de programmeeradapter
1. Sluit de meegeleverde kabel aan op een van de
twee ingangen van de programmeeradapter.

2. Sluit de kabel aan op de E-module.
De E-module is nu aangesloten op de
programmeeradapter.
Gebruik de verticale kabelingang.

3. Open de Pairing-Tool (START > ALLE PROGRAMMA'S > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
4. Selecteer in het drop-downmenu SYSTEEMNUMMER het systeem waar de E-module bij hoort.
Staat het systeemnummer van uw systeem er niet bij? Dan zijn de pairing-gegevens van
dit systeem nog niet ingelezen.
Inlezen van de pairing-gegevens
Als de pairing-gegevens zijn meegeleverd op de installatie-usb van de Pairing-Tool, zijn de
pairing-gegevens automatisch ingelezen bij de installatie. Als u de pairing-gegevens apart
hebt ontvangen of als u nieuwe pairing-gegevens wilt inlezen, volgt u de volgende stappen:

CEStronics Pairing-Tool
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1. Open de Pairing-Tool (START > ALLE PROGRAMMA'S > OMEGA > OMEGA FLEX PAIRING-TOOL ).
2. Klik op PAIRING-GEGEVENS INLEZEN.
Het venster PAIRING-GEGEVENS OPENEN wordt geopend.
3. Selecteer de pairing-gegevens voor het gewenste systeem en klik op OPENEN.
De pairing-gegevens hebt u ontvangen op een usb-stick (samen met Pairing-Tool Setup of als losse usb-stick) of ze zijn u per e-mail toegestuurd.
De pairing-gegevens zijn nu ingelezen. U kunt nu de onderdelen pairen van het systeem dat
bij de pairing-gegevens hoort.
5. Voer in het veld UID APPARAAT de UID van het sluitapparaat in waar deze E-module voor
bedoeld is.
6. Selecteer in het drop-downmenu TOEGANGSGEBEURTENISSEN of het sluitapparaat
toegangsgebeurtenissen moet opslaan of niet.
Systeemgebeurtenissen worden altijd opgeslagen.
7. Klik op PAIRING UITVOEREN.
8. Wacht tot de Pairing-Tool de melding geeft dat de pairing succesvol is uitgevoerd.
9. Haal de kabel uit de E-module en de programmeeradapter.

De Pairing is nu voltooid. Nu kunt u de E-module van het beslag verwisselen.

6.2 E-module van Smartschild SIS verwisselen
Benodigd gereedschap:
Gereedschap

Nodig voor

Zit in de
montageset*

CES

Wartelmoer

ringsleutel

*De montageset wordt eenmalig bij de eerste bestelling van een installatie meegeleverd.
Ander gereedschap is verkrijgbaar in de speciaalzaak.
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E-module verwijderen
1. Draai de WARTELMOER los met de CES-RINGSLEUTEL .

2. Verwijder de WARTELMOER en het SIS-SCHILD.

3. Haal de KABELSTEKKER uit het CONTACT .
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Pagina 29 van 33

6 Pairing voor Smartschild SIS

4. Haal de batterijen eruit.
Haal de batterijen altijd met de hand uit de houder.
Gebruik geen voorwerpen om de batterijen eruit te
lichten.

5. Haal de E-MODULE uit het beslag.
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E-Module terugplaatsen en montage
1. Plaats de E-MODULE weer in het beslag.
Zorg dat de E-module goed in het beslag klikt.

2. Leg de batterijen met polen aan de juiste kant in de
BATTERIJMODULE.

Gebruik uitsluitend Energizer Ultimate Lithium 1,5V
AAA batterijen.
De juiste richting van de polen staat aangegeven in
de BATTERIJMODULE.

3. Herstel de kabelverbinding tussen de E-module en de
houder door de kabel in het rechte contact te steken.
Let op dat de kabelstekker op de juiste manier in het
contact zit (zie afbeelding), Anders kan het contact
beschadigd raken.

4. Plaats het SIS-SCHILD op de HOUDER en schuif de
WARTELMOER
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5. Draai de WARTELMOER vast met de CES-RINGSLEUTEL .
Draai de wartelmoer niet te vast om het beslag niet
te beschadigen.
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