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1.  INTRODUCTIE 

Dit document bevat instructies over het oplossen van problemen met en het vervangen van een defecte 

ontvangerstrook in uw TrakaMEC-sleutelbeheersysteem,  

Voordat u met deze processen begint, moet u ieder onderdeel controleren op tekenen van schade. Gebruik geen 

beschadigde onderdelen en zorg zo nodig voor vervangingen. 

2.  GEREEDSCHAP  

U hebt het volgende gereedschap nodig:  

• Inbussleutel 3 mm  

• Platte schroevendraaier 
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3.  BOVENSTE BALK VAN FRAME VERWIJDEREN  

1. Zoek de defecte ontvangerstrook in het TrakaMEC-systeem. (Een 

defecte strook vindt u waar de KEYfob niet in de gewenste stand 

vergrendeld wordt). 

 

 

 

 

2. Gebruik een inbussleutel om de bovenste balk te verwijderen, door 

de twee M5-schroeven te verwijderen, zodat de ontvangerstroken uit 

het systeem kunnen worden verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Schuif de ontvangerstroken naar buiten totdat u de defecte strook 

bereikt hebt.  .  
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4.  PROBLEMEN OPLOSSEN  

Voordat u een claim onder garantie indient, moet u eerst controleren of u met de handleiding voor het oplossen van 

problemen hieronder het probleem kunt verhelpen. Als deze stappen niet tot een oplossing leiden, dien dan een claim 

in voor een nieuwe strook. 

 

1. Kijk of de schuif zich helemaal aan de rechterkant bevindt achter de betreffende plaats.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Positie “Onvergrendeld”          Positie “Vergrendeld”  

 

2. Als de schuif zich aan de rechterkant bevindt zoals afgebeeld in de positie “Onvergrendeld”, dan moet u de 

schuif naar links schuiven om deze daar te vergrendelen. Er moet een KEYfob zijn aangebracht wanneer u dit 

proces uitvoert. 

 

3. Zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien, moet u een platte schroevendraaier gebruiken om voorzichtig de 

schuif van links naar rechts te duwen terwijl u de KEYfob in de opening aan de voorkant van het bord op zijn 

plaats houdt 

 

4. De schuif gaat naar rechts en vergrendelt de plug op zijn plaats zoals in de afbeelding hieronder te zien is. 
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5.  Voordat u de strook weer op zijn plaats in de kast aanbrengt, moet u controleren of alles goed werkt. Plaats 

een USERfob (paars in dit voorbeeld) in de positie van de eerste ontvanger. Verdraai de USERfob een halve 

slag linksom. Dan kan de KEYfob (groen in dit voorbeeld) worden verwijderd. De USERfob blijft op zijn plaats 

zitten. 

Breng de KEYfob weer aan en verdraai de USERfob een halve slag rechtsom. Daarmee vergrendelt u de 

KEYfob en kan de USERfob worden verwijderd. 

 

 

 

5.  ONTVANGERSTROOK VERVANGEN 

1. Als u een defecte strook moet vervangen, schuif dan gewoon de stroken terug in het frame en zorg dat u de 

juiste nummering aanhoudt. Begin altijd met het hoogste nummer en werk omlaag, dit is het 150-systeem, 

de eerste strook die u invoert moet eindigen met het nummer 150.  
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6.  BOVENSTE BALK WEER BEVESTIGEN  

Volg de procedure om de bovenste balk van het frame weer aan te brengen door de procedure zoals beschreven in Deel 

3 in omgekeerde volgorde te doorlopen. 


