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Slotoriëntatie - overzichten

Sleutels

Insteken van de sleutel

VerticaalHorizontaal - greep links Horizontaal - greep rechts

Gebruikerssleutel Managerssleutel1 Programmeersleutel2

Bedient het slot ● ● ●
Overschrijft de gebruikerstoegang ● ●
Maakt toegang voor managementinspectie mogelijk ● ●
Levert externe voeding ● ●
Toewijzing van gebruikerslegitimatie ●
Instellen van de slotfunctionaliteit ●

1Voor een slot kunnen maximaal 25 managerssleutels worden geprogrammeerd. 21 programmeersleutel toegestaan per slotgroep.

Verticaal Horizontaal met greep rechts

Horizontaal met greep links

Sola sloten met een toetsenblok-interface worden bediend met een 4-cijferige gebruikerscode of met een ADA-compatibele gebruikerssleutel. 
Managerssleutels zorgen voor managementtoegang en externe stroomvoorziening. Het programmeren gebeurt met een programmeersleutel 
die uniek is voor het slotsysteem.

C-toets Sleuteltoets 

Sleutelgat 

Alfanumeriek toetsenblok 

LED-gebruiksindicatie 
 Gedeeld gebruik 
 Toegewezen gebruik

Greep 

SOLA kan verticaal of horizontaal worden geïnstalleerd in een linkshandige of rechtshandige configuratie.
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Setup

Greepposities 

De sloten worden verzonden met de fabrieksinstellingen (werkt alleen door indrukken van = `). Elk slot moet worden geconfigureerd om 
te kunnen werken met een programmeersleutel en managerssleutels.  

De programmeersleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt 
en de LED gaat knipperen. 

Een managerssleutel tegelijk 
insteken terwijl de LED knippert.
Een tweetonige pieptoon klinkt 
bij elke geprogrammeerde 
managerssleutel.

Terwijl de LED knippert, de 
programmeersleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt 
en de LED gaat uit. 

Herhaal de bovengenoemde 
stappen voor elk slot of volg de 
instructies voor Snelregistratie 
voor managerssleutels voor het 
instellen van alle sloten.
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Programmeerinstructies
Snelregistratie managerssleutels
Met de programmeersleutel kunnen meerdere sloten snel worden geprogrammeerd met dezelfde managerssleutel. 

Ga naar het slot dat al is geprogrammeerd voor gebruik met de 
managerssleutels. 
Druk op =` 66 `. 
De LED gaat knipperen. 

Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken. 
Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat uit. 

De programmeersleutel insteken bij elk te programmeren slot. 
Twee verschillende tweetonige pieptonen klinken en de LED knippert om 
aan te geven dat de registratie is gelukt. 

Beëindigen van de snelregistratiemodus:* 
Ga naar een geprogrammeerd slot.
Druk op = `, daarna de programmeersleutel insteken. 

*De programmeersleutel blijft werken in de snelregistratiemodus, tot de sleutel wordt gebruikt voor het bedienen van een slot.
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Programmeerinstructies
Managerssleutels toevoegen
Managerssleutels kunnen op elk moment voor de sloten worden geprogrammeerd. 

Ga naar een slot waarvoor extra 
managerssleutels nodig zijn.
Druk op =` 55 `. 
De LED gaat knipperen. 

Terwijl de LED knippert, de 
programmeersleutel insteken. 
Een tweetonige pieptoon klinkt. 

Terwijl de LED knippert, de 
gewenste extra managerssleutels 
na elkaar in het slot steken. 
Een tweetonige pieptoon klinkt 
bij elke geprogrammeerde 
managerssleutel. 

De programmeersleutel insteken. 
Een tweetonige pieptoon klinkt 
en de LED gaat uit. Herhaal de 
bovengenoemde stappen voor 
elk slot of volg de instructies voor 
Snelregistratie van managerssleutels, 
voor het snel programmeren van 
meerdere sloten voor gebruik met 
dezelfde managerssleutels. 

Sleutels vervangen
De sloten moeten opnieuw worden geprogrammeerd, om te voorkomen dat gestolen/verloren sleutels worden gebruikt voor het bedienen van een slot. 

Vervangen van de programmeersleutel:
Noteer het bestel- of serienummer (staat op de achterkant van het slot). Neem contact op met de Digilock klantenservice voor het bestellen van een 

vervangende programmeersleutel.

Vervangen van de managerssleutels:
Verzamel alle overige en te vervangen managerssleutels.
Ga naar een slot dat kan worden bediend met de verloren/gestolen 
managerssleutels.
Druk op =` 5 5 `. De LED gaat knipperen.

Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt. 
De programmeersleutel opnieuw insteken. 
Drie verschillende tweetonige pieptonen klinken en de LED gaat uit. Alle eerder 
geprogrammeerde managerssleutels zullen worden gewist.
Volg de instructies voor Managerssleutels toevoegen, voor het programmeren 
van de vervangende managerssleutels voor de sloten. 
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Programmeerinstructies

Toewijzen van een gebruikerscode: 
Standaard gebruikerscode: 1 2 3 4

Druk op = `, daarna een geldige managerssleutel insteken. 
De LED gaat aan. 

Druk op = [een willekeurige 4-cijferige code] `. Een tweetonige 
pieptoon klinkt.
Druk op = [dezelfde 4-cijferige code] `. 
Twee verschillende tweetonige pieptonen klinken en de LED gaat uit. 

De slotfunctionaliteit instellen
De functionaliteit van elk slot kan worden ingesteld voor gedeeld of toegewezen gebruik. Druk op = voor het controleren van de functionaliteit. Bij 
gedeeld gebruik is de LED rood. Bij toegewezen gebruik is de LED groen. 

Instellen voor toegewezen gebruik:
Druk op =` 65 `. 
De rode LED gaat knipperen. 

Terwijl de LED knippert, de 
programmeersleutel insteken. 
Een tweetonige pieptoon klinkt en 
de groene LED knippert één keer. 

Toevoegen van de gebruikerslegitimatie (alleen bij functionaliteit toegewezen gebruik) 
Zorg dat het slot is ingesteld op toegewezen gebruik (de LED knippert groen als op = wordt gedrukt). Nadat een gebruikerslegitimatie is 
toegewezen, kan het slot niet meer worden bediend met de eerder toegewezen gebruikerslegitimatie. 

Toewijzen van een gebruikerssleutel:
Druk op = `, daarna een geldige managerssleutel insteken. 
De LED gaat aan. 

Terwijl de LED aan is, een gebruikerssleutel insteken. 
Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat uit. 

Instellen voor gedeeld gebruik:
Druk op =` 56 `. 
De groene LED gaat knipperen. 

Terwijl de LED knippert, de 
programmeersleutel insteken. 
Een tweetonige pieptoon klinkt en 
de rode LED knippert één keer.
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Instellen van extra slotfuncties (alleen bij functionaliteit gedeeld gebruik)
Automatisch openen 
Bij de functionaliteit gedeeld gebruik, kan elk slot worden geprogrammeerd om na een vooraf ingesteld aantal uren automatisch te openen. 
De standaard instelling is UIT (geen automatisch openen). 

Inschakelen van automatisch openen:
Druk op =` 95 `. 
De LED gaat knipperen. 
De programmeersleutel insteken.
Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat aan.

Terwijl de LED aan is, het aantal uren van 1 - 9 9 invoeren, druk 
daarna op `. 
Twee verschillende tweetonige pieptonen klinken en de LED gaat uit. 
Bijvoorbeeld: Druk op 8 ` voor het instellen van het automatisch openen van 
het slot na 8 uren.

Uitschakelen van het automatisch openen
Druk op =` 94 `. 
De LED gaat knipperen.

Terwijl de LED knippert, de programmeersleutel insteken. 
Een tweetonige pieptoon klinkt en de LED gaat uit.
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Bedieningsinstructie - functionaliteit gedeeld gebruik

* Na het 3 keer achter elkaar invoeren van een verkeerde gebruikerscode wordt het toetsenblok 1 minuut gedeactiveerd (slaapmodus). 

** Is een geldige managerssleutel gebruikt voor het opnieuw afsluiten, kan het slot nog steeds met de eerdere gebruikerslegitimatie worden bediend.

Bij gedeeld gebruik kan de gebruiker met een zelfgekozen 4-cijferige gebruikerscode of elke gebruikerssleutel een slot afsluiten en weer 
openen met dezelfde gebruikerscode of gebruikerssleutel. Na het openen, is het slot beschikbaar voor een andere gebruiker.

Gebruik met gebruikerscode
Afsluiten:  Sluit de deur. Druk op = [een willekeurige 4-cijferige code] ` 

draai daarna de greep naar de stand voor afsluiten. 
Openen:  Druk op = [dezelfde 4-cijferige code] `  draai daarna de 

greep naar de stand voor openen. Open de deur.* 

Gebruik met een managerssleutel
Openen:  Een geldige managerssleutel insteken en draai daarna de 

greep naar de stand openen. Open de deur. 
Voor het weer afsluiten:  Sluit de deur. Een geldige managerssleutel 

insteken en draai daarna de greep naar de 
stand afsluiten.**

Gebruik met een gebruikerssleutel
Afsluiten:  Sluit de deur. Een willekeurige gebruikerssleutel insteken en 

draai daarna de greep naar stand afsluiten.
Openen:  Dezelfde gebruikerssleutel insteken en draai daarna de greep 

naar de stand openen. Open de deur. 

1a 1b 2a 2b

1a 1b 2a 2b

2a 2b1a 1b



Toetsenblok
Beheer met sleutel

Functionaliteit voor gedeeld & toegewezen gebruik

Handleiding

8

Bedieningsinstructie - functionaliteit toegewezen gebruik

*Na het 3 keer achter elkaar invoeren van een verkeerde gebruikerscode wordt het toetsenblok 1 minuut gedeactiveerd (slaapmodus). 
†Het slot blijft gesloten als de greep niet binnen circa 6 seconden wordt gedraaid.

Bij toegewezen gebruik bedient de gebruiker het slot met de toegewezen gebruikerslegitimatie (een gebruikerscode of een 
gebruikerssleutel). Voor het opnieuw toewijzen van een slot aan een andere gebruiker, de instructies voor Toewijzen van de 
gebruikerslegitimatie opvolgen.

1a 2

1a 2

2

Gebruik met de gebruikerscode
Openen:  Druk op = [toegewezen 4-cijferige code] ` , draai daarna de 

greep naar de stand voor openen. Open de deur.*†
Voor het weer afsluiten:  Sluit de deur en draai daarna de greep naar de 

stand afsluiten. 

Gebruik met een managerssleutel
Openen:  Een geldige managerssleutel insteken en draai daarna de greep 

naar de stand openen. Open de deur.*†
Voor het weer afsluiten:  Sluit de deur en draai daarna de greep naar de 

stand afsluiten.

Gebruik met de gebruikerssleutel
Openen:  De toegewezen gebruikerssleutel insteken en draai daarna de 

greep naar de stand openen. Open de deur.†
Voor het weer afsluiten:  Sluit de deur en draai daarna de greep naar de 

stand afsluiten. 
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Ondersteuning

Batterijen vervangen

Slaapmodus
Na het drie keer achter elkaar invoeren van een verkeerde gebruikerscode, gaat het slot één minuut naar de slaapmodus. Na elke volgende 
verkeerde invoerpoging, zal het slot nog één minuut in de slaapmodus blijven. Het toetsenblok is uitgeschakeld in de slaapmodus. Een 
geldige managerssleutel kan worden gebruikt voor het openen van het slot terwijl het in de slaapmodus is. 

Indicatie zwakke batterij 
Na afsluiten of openen, klinken twee verschillende drietonige pieptonen om aan te geven dat de batterijen zwak zijn. Vervang de batterijen.

Openen met de gebruikerscode of gebruikerssleutel lukt niet
Het slot herkent de gebruikerscode of de gebruikerssleutel niet. Het slot kan voor onmiddellijke toegang worden geopend met een 
managerssleutel. Bij de functionaliteit toegewezen gebruik, de instructies voor Toewijzen van gebruikerslegitimatie volgen, voor het toewijzen 
van een nieuwe gebruikerscode of gebruikerssleutel aan het slot.

Werkt niet met een managerssleutel
Het slot herkent de managerssleutel niet. De instructies voor Managerssleutels toevoegen volgen, voor het programmeren van de 
managerssleutel bij het slot. Het slot kan voor onmiddellijke toegang worden geopend met een andere geldige managerssleutel.

Werkt niet met de programmeersleutel
Het slot herkent de programmeersleutel niet. Is de programmeersleutel vervangen, kan het slot worden geprogrammeerd met de 
vervangende programmeersleutel. Neem contact op met de Digilock klantenservice voor verdere ondersteuning. 

Geen geluidsignalen bij drukken op =
 Het slot kan in de slaapmodus zijn of de batterijen moeten worden vervangen. Het slot kan voor onmiddellijke toegang worden geopend 
met een managerssleutel.

Verwijder de 2 schroeven van het 
batterijdeksel.
Het batterijdeksel losmaken, door een 
platte schroevendraaier in de bovenste 
of onderste nokken van het deksel te 
steken.

1

Het batterijpack weer plaatsen en 
het deksel vastschroeven.

4

Het batterijpack uit de 
voorbehuizing trekken.

2

Verwijder de batterijen en 
vervang ze door twee lithium 
CR2450 batterijen van een 
goede kwaliteit.

3

070318

Het is niet nodig het slot van de deur te demonteren. Bij het uitvallen van de batterij een geldige managerssleutel gebruiken.
LET OP!: Explosiegevaar of risico op lekkage bij vervanging van de batterij door een verkeerd type, door het combineren van verschillende 
batterijtypen of als ze verkeerd om worden geplaatst. Vervang de batterijen altijd tegelijk als set. Zorg dat de batterijen correct worden geplaatst 
en niet verkeerd om. Verwijder lege batterijen zo snel mogelijk uit het product en recycle de batterijen volgens de instructies van de fabrikant.


