Batterijwissel

De batterijen van de Weru Securmodule zijn eenvoudig te wisselen zonder dat daar
speciaal gereedschap voor nodig is. WERU adviseert om uitsluitend de originele
batterijen te gebruiken die bij de WERU dealer te bestellen zijn. Dit om een goede en
juiste werking van de Securmodule te waarborgen.
1. Draai de greep in de draaistand.

2. Schroef de beide schroeven los.
Let op:
De Securmodule kan er nu uitvallen dus houdt
u deze vast.
3. Neem nu voorzichtig de Securmodule
uit de vleugel (hou hierbij rekening met
de stekker aan de onderzijde van de
module).
Indien er een glasbreukmelder op de
module staat aangesloten, dient u deze
stekker voorzichtig uit de module te
trekken.

4. Open het kapje van de batterijafdekking
aan de bovenzijde van de module en
wissel de AAAA batterijen uit.
Let er hierbij goed op dat de + / - zijde van
de batterij op de juiste manier in de
Securmodule geplaatst wordt !

5. Wanneer de nieuwe batterijen in de
module geplaatst zijn kan het kapje van
de batterijafdekking teruggeschoven
worden. De module kan nu weer terug in
de uitfresing van de vleugel geplaatst
worden.
Indien er een glasbreukmelder aanwezig is
dient men eerst deze stekker in de module te
steken.

6. Zorg ervoor dat het beslag in gesloten
toestand staat voordat u de module
terug in de uitfresing plaatst.
Vervolgens moet het pijltje in de zwarte
ring naar het andere pijltje wijzen met
daaronder de tekst “closed“.

CLOSED

7. Als laatst wordt de greep met de kruk
naar beneden vastgeschroefd.
Let op:
Draai de module met een schroevendraaier
handvast aan tot maximaal 1 Nm.
(Accuboormachine weerstand 1)
Gebruik hierbij (i.v.m. vals alarm) geen
magneetbit of magneethouder!!!
8. Systeemcontrole

Draai de greep in alle 3 de standen en
controleer of het systeem juist werkt.
Kiepstand: - rood licht knippert 8x
rot

grün

Draaistand: - rood licht knippert 8x
Raam gesloten: - groen licht knippert 8x

