
Hoe een TOUCHLOCK 
compact systeem programmeren

TOUCHLOCK compact keypads worden 
geprogrammeerd via een programmeringmenu 
dat toegankelijk is via een administrator code, 
gedefinieerd bij het initialiseren van het keypad.

Programmeren van TOUCHLOCK compact systemen

Wanneer het systeem de eerste maal opgestart wordt, zal het keypad 3 
maal binnen de seconde biepen. Dit geeft weer dat het keypad wacht om 
geïnitialiseerd te worden. De rode en gele LED's zullen oplichten en de groene LED zal flikkeren.

Initialiseren van het keypad

Programmatie van het keypad

Druk op de bel knop ( de eenheid zal stoppen met biepen en de groene LED knippert sneller).

Breng uw 6-cijferige programmatie code* in en druk op de bel knop (de groene LED zal nog steeds sneller 
flikkeren).

Bevestig uw programmatie code door dezelfde 6-cijferige code terug in te geven en te bevestigen door te 
drukken op de bel knop. (De groene LED gaat uit en de eenheid zal bevestigen dat de programmatie code 
aanvaard werd door tweemaal kort na elkaar te biepen. Alle LED's zijn nu aan).

*Noteer dat de programmatie code NIET de opeenvolgende nummers 1234 bevatten, daar deze de standaard 
gebruikerscode is.

Het keypad moet nu werken met de gebruikerscode 1234. De programmatie code die u juist ingebracht hebt zal u 
nu in de programmatie mode laten gaan, waar bijkomende wijzigingen kunnen gemaakt worden.

Hoe breng ik de programmatie code in? - Om een instelling te kunnen wijzigen op het keypad moet u in 
het programmatie menu gaan. Om dit te doen moet u enkel de 6-cijferige programmatie code inbrengen. 
Het keypad biept tweemaal en de groene LED begint te knipperen.

Hoe kan ik meerdere gebruikerscodes inbrengen? - Om meerdere gebruikerscodes te gebruiken moet u 
de "meerdere gebruikers mode" activeren. Ga eerst in programmatie mode, druk toets "2" in gedurende 3 
seconden en druk daarna op toets "6". Het keypad kan nu meerdere gebruikerscodes aanvaarden. In deze 
mode moeten de oude codes eerst gewist worden waanneer deze niet langer meer vereist zijn.

Hoe kan ik een gebruikerscode wijzigen? - Indien het keypad zich in de één gebruiker mode bevindt, zal 
een nieuwe code de oude code vervangen. In meerdere gebruikersmode kan een nieuwe code toegevoegd 
worden of oude codes kunnen gewist worden. Ga eerst in programmatie mode, houdt toets "8" gedurende 
drie seconden ingedrukt. Breng de nieuwe code in gevolgd door de bel knop, breng de nieuwe code in om 

AN1003-NL
Compact

1



AN1003-NL
Compact

Hoe kan ik het kleypad in stilte laten werken? - Het keypad kan in stilte werken, dit kan bijvoorbeeld nodig 
zijn als het geïnstalleerd is naast een bureau. Breng de programmatie code in en houd toets "3" gedurende 
3 seconden ingedrukt. Druk toets "6" in en het keypad zal niet langer biepen wanneer de toetsen ingedrukt 
worden.

Waarvoor kunnen de draden van de exit drukknop gebruiken? - De draden van de exit drukknop 
kunnen gebruikt worden voor ofwel een standaard exit drukknop, waarbij de deur opent gedurende de 
voorgeprogrammeerde tijdzone wanneer de drukknop ingedrukt werd. Zij kunnen eveneens gebruikt 
worden voor een toggle apparaat; waarbij de drukknop de deur open zal sturen totdat de drukknop terug 
ingedrukt wordt of wanneer een toggle code ingebracht werd op het keypad.

Hoe kan ik tegengaan dat mensen de ingangscode trachten te achterhalen? -  Lockout is een functie 
waarbij het keypadzal bokkeren om tegen te gaan dat iemand constant de ingangscode tracht te raden. 
Na 20 foutieve toets ingaven zal het keypad gedurende 1 minuut geblokkeerd worden. Om de "lockout" te 
activeren, ga in programmatie mode en hou toets "4" gedurende 3 seconden ingedrukt en druk daarna op 
toets "6".

Hoe laat ik het keypad werken met een "Fail Safe" slot? - Standaard zal het keypad de het slot enkel voeden 
tijdens de openingstijd. Om deze werking om te draaien: ga eerst in programmatie mode, houd toets "1" 
gedurende 3 seconden ingedrukt. Druk daarna op toetst "6". Nu kan er een "Fail-Safe" slot geplaatst worden.

Hoe kan ik de openingstijd van de deur wijzigen? - Ga in programmatie mode en druk toets "5" in 
gedurende 3 seconden. Breng de tijd in dat de deur ontgrendeld moet blijven, tussen 1 en 60 seconden. 
voor bijvoorbeeld 5 seconden drukt u eerst op "0" en dan op "5". De standaard instelling is 7 seconden.

Hoe breng ik de programmatie code in? - Om een instelling te kunnen wijzigen op het keypad moet u in 
het programmatie menu gaan. Om dit te doen moet u enkel de 6-cijferige programmatie code inbrengen. 
Het keypad biept tweemaal en de groene LED begint te knipperen.

Hoe kan ik meerdere gebruikerscodes inbrengen? - Om meerdere gebruikerscodes te gebruiken moet u 
de "meerdere gebruikers mode" activeren. Ga eerst in programmatie mode, druk toets "2" in gedurende 3 
seconden en druk daarna op toets "6". Het keypad kan nu meerdere gebruikerscodes aanvaarden. In deze 
mode moeten de oude codes eerst gewist worden waanneer deze niet langer meer vereist zijn.

Hoe kan ik een gebruikerscode wijzigen? - Indien het keypad zich in de één gebruiker mode bevindt, 
zal een nieuwe code de oude code vervangen. In meerdere gebruikersmode kan een nieuwe code 
toegevoegd worden of oude codes kunnen gewist worden. Ga eerst in programmatie mode, houdt toets 
"8" gedurende drie seconden ingedrukt. Breng de nieuwe code in gevolgd door de bel knop, breng de 
nieuwe code in om te bevestigen, eveneens gevolgd door de bel knop. Indien het keypad ingesteld is in 
meerdere gebruikers mode zal de laatste handeling definiëren welk type code de nieuwe code zal zijn, "2" 
om de code te wissen, "4" om de code als normale code in te brengen, "6" om een toggle (ON/OFF) code 
te verkrijgen en "8" om een dwang code te creëren.

te bevestigen, eveneens gevolgd door de bel knop. Indien het keypad ingesteld is in meerdere gebruikers 
mode zal de laatste handeling definiëren welk type code de nieuwe code zal zijn, "2" om de code te wissen, 
"4" om de code als normale code in te brengen, "6" om een toggle (ON/OFF) code te verkrijgen en "8" om 
een dwang code te creëren.
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Hoe kan ik de programmatie code wijzigen? - Breng de programmatie code in en houdt toets '6' 
gedurende 3 seconden ingedrukt. Breng de nieuwe programmatie code in gevolgd door de bel toets. Breng 
de programmatie code een tweede maal in om de wijziging te bevestigen, gevold door de bel knop. De 
nieuwe programmatie code is nu geprogrammeerd; de oude programmatie code werkt niet meer.

Wat kan ik doen als alles fout gaat? - Het keypad kan gereset worden naar de standaard fabrieksinstellingen, 
met uitzondering van de programmatie code. Breng de programmatie code in en houdt toets "9" gedurende 3 
seconden ingedrukt. Breng de programmatie code een tweede maak in en houdt toets "9" terug 3 seconden 
ingedrukt. Het keypad is nu gereset. Indien de programmatie code verloren gaat, moet een hardware matige 
reset gegeven worden aan het keypad. Ga als volgt te werk: Neem de spanning van het keypad, Druk toets 
"3" in terwijl u de spanning terug aanbrengt. Wanneer de spanning terug aangesloten is op het keypad mag 
u toets "3" loslaten. U hoort nu 3 biepen wat weergeeft dat de data van de eenheid succesvol werd gereset.

Hardware Reset Procedure? - Indien de master code verloren is gegaan moet een hardware reset uitgevoerd 
worden. Om dit te doen, neem de spanning weg van de eenheid. Druk op toets "3" van het keypad en houd 
deze ingedrukt. Plaats de eenheid terug onder spanning, pas nadat de spanning terug aanwezig is, mag 
toets "3" losgelaten worden. 3 biepen geven weer dat de eenheid succesvol gerest werd.
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STARTEN -- voer de 6-cijferige programmeercode in en houd een functietoets ------ 3 
seconden ingedrukt. - Het keypad geeft een pieptoon en het LED-lampje gaat sneller 

knipperen.

Gebruik de toetsen om de optie in te stellen - Het keypad gaat terug naar de bedrijfsmodus.
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