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Algemeen 

ekey biometric systems GmbH werkt met een 

kwaliteitsmanagementsysteem conform EN ISO 9001:2008. Bovendien is 

ekey biometric systems GmbH gecertificeerd. 

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. Bewaar haar 

daarom goed. Neem voor overige informatie over het product contact op 

met uw dealer. 

In de volgende gevallen kunnen apparaten niet veilig worden gebruikt 

en/of werken ze niet. In de volgende gevallen is de exploitant/gebruiker 

aansprakelijk voor gebreken: 

□ De systeemapparaten worden niet conform de aanwijzingen 

geïnstalleerd, gebruikt, onderhouden of gereinigd. 

□ De systeemapparaten worden op een oneigenlijke manier 

gebruikt. 

□ Er worden door de exploitant niet geautoriseerde aanpassingen 

aan de systeemapparaten uitgevoerd. 

Deze gebruiksaanwijzing wordt niet aangepast. Optische en technische 

veranderingen, vergissingen, zet- en drukfouten blijven voorbehouden. 

In principe zijn onze algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden van 

kracht in de uitvoering van de aankoopdatum. Zie http://www.ekey.net. 

ekey biometric systems GmbH garandeert vanaf aankoopdatum voor de 

duur van 24 maanden dat het apparaat vrij is van materiaal- en 

productiegebreken. Het garantierecht is alleen geldig in het land waarin 

het product is gekocht. Voor het product mogen uitsluitend ekey 
reserveonderdelen en toebehoren worden gebruikt. 

Instructies, symbolen en afkortingen 

 

LET OP 

Duidt op aanvullende informatie en nuttige aanwijzingen. 

 

 

GEVAAR 

Duidt op een direct dreigend gevaar dat kan leiden tot ernstig 

letsel en/of overlijden. 

 

 

LET OP 

Duidt op de mogelijkheid van eventuele materiële schade die gepaard kan 

gaan met persoonlijk letsel. 

 

Leesinstructie 

Product-

aansprakelijk-

heid en 

aansprakelijk-

heidsbeperking 

Garantie en 

fabrieks-

garantie 

 

 

 

http://www.ekey.net/
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Symbolen: 

 

1. Stap-voor-stap-instructies 

 
Verwijzingen naar paragrafen in deze 

gebruiksaanwijzing 

 
Verwijzingen naar de montageaanwijzing 

 
Verwijzingen naar het bekabelingsplan 

□ Opsommingen zonder vastgelegde volgorde, 1e 

niveau 

ekey home VL IB Productnaam 

 

Afkortingen en begrippen: 

 

OP Opbouw 

FAR False Acceptance Rate 

FRR False Rejection Rate 

VL Vingerlezer 

IN integra 

BE Besturingseenheid 

IB Inbouw 

  

Vingerafdruk Biometrische informatie die uit de vingerafdruk kan 

worden afgeleid 

 

Veiligheidsinstructies 

 

GEVAAR 

Alle ekey home apparaten mogen uitsluitend worden gebruikt met 

een Veiligheid voor Extra Laag Voltage. Gebruik uitsluitend 

netvoeding die voldoet aan elektrische veiligheidsklasse 2 

conform VDE 0140-1. 

Bij niet-naleving kunnen personen levensgevaarlijk letsel oplopen 

door een elektrische schok. 

Elektrische aansluitingen mogen alleen door deskundige 

elektriciens worden aangelegd. 

 

Monteer de besturingseenheid op een veilige locatie binnen in het 

systeem. Zo voorkomt u dat ze van buitenaf kan worden gemanipuleerd. 

 

 

Levensgevaar 

door 

elektriciteit 

 

Beveiliging 

tegen 

manipulatie 



4│nl 

Productomschrijving 

Afb. 1: Overzicht van systeem 

1 Vingerlezer 

2 Netvoeding 
3 Besturingseenheid 

4 Elektrische schakelkast 

5 Gemotoriseerd slot 

6 Kabeldoorvoer 
7 Verbindingskabel 

□ Vingerlezer 

□ Besturingseenheid 

□ Gebruiks-, montageaanwijzing, bekabelingsplan 

□ Optioneel: passende toebehoren (kabeldoorvoer, 

voedingseenheid, verbindingskabel, afdekkingen, etc.). 

Dit product is een vingerleestoegangssysteem. Het systeem bestaat uit 

een vingerlezer en een besturingseenheid. Het systeem is in verschillende 

bouwvormen en met verschillende componenten leverbaar. De vingerlezer 

registreert de kenmerken (minutiae) van de patronen, vergelijkt deze met 

de opgeslagen vingerafdruk en opent bij overeenstemming de deur. 

Het systeem dient hoofdzakelijk voor het openen van voordeuren en 

andere buitendeuren en poorten in woningen, huizen en bedrijven. In 

beperkte mate is het systeem ook geschikt voor de industrie. 

Systeem-

overzicht 

 

Inbegrepen bij 

levering 

Eigenlijk 

gebruik en 

toepassings-

gebied 
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Werking van vingerlezer 

 

 

1 Voorste vingerlid 

2 Vingerafdruk 

Afb. 2: Vingerafdruk  

 

De vingerlezer registreert de vingerafdruk via een line sensor en 

analyseert hem. Hij vergelijkt het resultaat met de opgeslagen 

vingerafdruk. De vingerlezer werkt alleen betrouwbaar bij de 

vingerpatronen op de voorste vingerleden. Schuif de vinger rustig, 

gelijkmatig en in dezelfde stand over de sensor. 

Bedienelementen van vingerlezer 

 

Bedienelement Functie 

Vingergeleiding Vinger registreren door "Vinger schuiven", een 

gelijkmatige beweging van de vinger naar beneden 

over de sensor. 

Sensor Systeem programmeren door "Finger Touch", een kort, 

snel aanraken van de sensor met de vinger. 

Tabel 1: Bedienelementen van vingerlezer 

 

 

 

1 Rechter geleiderand 
2 Sensor 

3 Linker geleiderand 

Afb. 3: Vingergeleiding  

 

Juiste bediening van vingerlezer 

De vingerlezer functioneert niet goed als deze op de verkeerde manier 

wordt bediend. 

Vingerlezer 
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"Vinger schuiven": 

 

Stap Afbeelding Omschrijving 

1.  

 

Houd de vinger recht en 

plaats hem in het midden 

tussen de geleideranden op 

de lezer. U mag de vinger 

niet verdraaien. 

2.  

 

Plaats het gewricht van het 

voorste vingerlid direct op 

de sensor. Leg de vinger 

vlak op de vingergeleiding. 

3.  

 

Strek de vingers ernaast 

uit. 

4.  

 

Beweeg de vinger 

gelijkmatig naar beneden 

over de sensor. Beweeg de 

volledige hand mee. Schuif 

het voorste vingerlid 

helemaal over de sensor 

voor een optimaal 

resultaat. De beweging 

duurt ca. 1 seconde. 
 

"Finger Touch": 

 

Stap Afbeelding Omschrijving 

1.   

 

Raak met uw vinger de 

sensor kort en snel aan. 

 

Algemene tips voor een goede kwaliteit vingerafdruk 

□ Wijs-, middel- en ringvinger leveren het beste resultaat op. 

Duim en pink functioneren nauwelijks of helemaal niet. 

□ Wanneer u vaak vochtige vingers heeft, sla de vingerafdruk dan 

in vochtige toestand op. 

□ Bij kinderen functioneert de lezer vanaf een leeftijd van ca. 5 

jaar. 

Optische signalen op vingerlezer 

Er zijn 2 typen LED's: 

□ Status-LED voor de bedrijfsstatus; 

□ Functie-LED voor de werking van het volledige systeem. 
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1 Status-LED 

2 Functie-LED 

Afb. 4: Optische signalen op vingerlezer  

 

De besturingseenheden worden geleverd in 2 bouwvormen. U kunt op een 

besturingseenheid slechts één vingerlezer aansluiten. Elke vingerlezer 

werkt met elke besturingseenheid. 

 

Productnaam ekey home BE mini 1 ekey home BE micro 1 

Afbeelding 

  

Montagetype DIN rail montage 

1 relais, 1 ingang 

Integratie in deuren 

1 relais, 1 ingang 

Tabel 2: Besturingseenheid bouwvormen 

 

Functie van besturingseenheid 

De besturingseenheid is de effectoreenheid van het systeem. Zij zorgt 

voor de schakeling van één of meerdere relais. 

Bedienelementen en optische signalen op de besturingseenheid 

 

 

1 Status-LED 

2 Toets 

Afb. 5: Overzicht van de ekey home BE mini 1 en de ekey home BE micro 1  

 

ekey home besturingseenheid mini 1: De bovenste status-LED geeft aan 

of de besturingseenheid is aangesloten op de vingerlezer. De onderste 

status-LED geeft aan wanneer het relais schakelt. 

ekey home besturingseenheid micro 1: De LED duidt aan of de 

besturingseenheid met de vingerlezer is verbonden en of het relais 

schakelt. 

Besturings-

eenheden 
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Toetsbediening Functie 

Houd toets 1 sec. lang 

ingedrukt. 

Verbinding besturingseenheid/vingerlezer. 

Houd toets 4 sec. lang 

ingedrukt. 

Reset naar fabrieksinstellingen. 

Tabel 3: Toetsenbediening van de ekey home BE mini 1 

 

Toetsbediening Functie 

Houd toets 4 sec. lang 

ingedrukt. 

Reset naar fabrieksinstellingen. 

Tabel 4: Toetsbediening van de ekey home BE micro 1 

 

De verbinding besturingseenheid/vingerlezer wordt bij de ekey home 

besturingseenheid micro 1 automatisch uitgevoerd, ook als de vingerlezer 

is vervangen. 

Technische gegevens 

 

Omschrijving Eenheid Waarde 

Voeding VDC OP, IN: 8-24 

IB: 12-24 

Opgenomen 

vermogen 

W Verwarming uit: 1 

Verwarming aan: 3 

Temperatuurbereik °C OP, IN:-25 tot +70 

IB:-20 tot +70 

Geheugen Vingers 99 

Veiligheid FAR 

FRR 

1:10.000.000 

1:100 

Beschermingsklass

e 

IP OP, IN: 54 (frontzijde) 

IB: 33/43/64 (afhankelijk van 

inbouw) 

Snelheid s 1-2 

Levensduur Vingerscans ca. 10 milj. 

Tabel 5: Technische gegevens: ekey home vingerlezer 
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Omschrijving Eenheid Waarde 

ekey home BE 

mini 1 

ekey home BE 

micro 1 

Voeding VDC 8-24 8-24 

Opgenomen 

vermogen 

W ca. 1 ca. 1 

Relais Aantal 1 1 

Schakelcapaciteit 

relais 

VAC/A 

VDC/A 

42/2 42/2 

Temperatuurbereik °C -20 tot +70 -25 tot +60 

Beschermingsklasse IP 20 20 

Digitale ingangen 

(alleen potentievrij 

contact 

aansluitbaar) 

Aantal 1 1 

Tabel 6: Technische gegevens: ekey home besturingseenheid mini 1 en ekey 

home besturingseenheid micro 1 

 

Installatie 

LET OP 

Voordat u het product op de elektrische voeding aansluit, dient het eerst 

naar behoren te zijn gemonteerd en bedraad. 

Er kan materiële schade ontstaan! 

Sluit het apparaat nog niet op de elektrische voeding aan! 

Monteer het systeem volgens de meegeleverde montageaanwijzing. 

Sluit de bedrading van het systeem aan conform het meegeleverde 

bekabelingsplan. 
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Stap Handeling Weergave 

1.  Zorg dat de montage van de 
apparaten voldoet aan de eisen. 

Plaats de afdekkingen weer terug 

op het apparaat. 

- 

2.  Sluit de voedingseenheid aan op de 
elektrische voeding. 

 

 

Bovenste status-LED van 
de ekey home BE mini 1 

knippert rood resp. LED 

van de ekey home BE 

micro 1 knippert groen: 

Fabrieksinstelling. 

3.  Geen handeling vereist. 

 

Status-LED van de 
vingerlezer knippert 

oranje: Fabrieksinstelling. 

4.  Als er geen LED's branden, 

controleer dan de bekabeling en de 
elektrische voeding. 

- 

 

Ingebruikname 

Door de ingebruikname van de apparaten kunnen de admin fingers 

worden opgeslagen resp. kunnen de ekey home vingerlezer integra 2.0 

Bluetooth en de besturingseenheid met elkaar worden verbonden. De 

admin fingers dienen voor de programmering van het systeem. Zij 

kunnen echter ook, zoals de gebruikersvingerafdruk, deuren openen. De 

onderstaande stappen gelden alleen voor de ekey home BE mini 1. Bij de 

ekey home BE micro 1 worden deze stappen automatisch uitgevoerd. 

 

Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

  

Druk met het 

bedienstaafje op de toets 

en houd deze 1 sec. lang 

ingedrukt. 

 

Bovenste status-

LED knippert 

groen. 

2.  Geen handeling 
vereist. 

 

 

Status-LED 

knippert blauw 

 

LET OP 

U kunt de bekabeling van het systeem in de testmode controleren zo lang 

u geen admin fingers heeft geregistreerd: Plaats na het aansluiten op de 

elektrische voeding binnen 10 min en langer dan 3 sec. een vinger op de 

vingerlezer. Haal de vinger binnen de volgende 5 sec. van de sensor af. 

Het relais schakelt. Als u de vinger langer op de sensor laat, schakelt het 

relais niet. U mag uw vinger in totaal max. 8 sec. op de sensor plaatsen. 

 

De vingerlezer is gereed voor de registratie van de admin fingers resp. 

voor de verbinding tussen vingerlezer en smartphone of tablet als u een 

ekey home vingerlezer integra 2.0 Bluetooth gebruikt. De ekey home 

Apparaten in 

bedrijf stellen 
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vingerlezer integra 2.0 Bluetooth kan met een smartphone of tablet via 

ekey home App zonder admin finger worden geconfigureerd. 

De registratie van de admin fingers wordt niet onderbroken zo lang u 

binnen 30 sec. de eerste admin finger over de sensor schuift. 

Zie Admin finger opslaan en terug gaan naar normaal bedrijf, pagina 12. 

 

Door de verbinding tussen de ekey home vingerlezer integra 2.0 

Bluetooth en de besturingseenheid wordt het systeem voor de 

programmering en het beheer van het systeem voorbereid. Voor de 

verbinding heeft u de beveiligingscodes nodig. De verbindingscode van de 

fabriek resp. app beveiligingscode luidt 9999. U kunt meerdere 

smartphones of tablets door dezelfde beveiligingscode met de vingerlezer 

verbinden. 

App downloaden 

De app is beschikbaar in Google Play en in de App Store. Voer daarvoor 

de zoekterm ekey home App, het beste tussen aanhalingstekens. 

    

 

LET OP 

Om veiligheidsreden moet u de verbindingscode bij de eerste verbinding 

veranderen in een 6 tekens lange verbindingscode. 

 
 

Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

 

Start de ekey home app. - - 

2.  volgens de 
instructies op 
het display 

Verbind de smartphone of de 

tablet met de vingerlezer. 

 

De status-
LED brandt 

blauw. 

 

De verbinding tussen vingerlezer en smartphone of tablet is uitgevoerd. 

Het systeem staat nu in normaal bedrijf. U kunt nu beginnen met het 

programmeren en beheren van het vingerlezer-toegangssysteem via de 

smartphone of tablet. 

Meerdere vingerlezers Bluetooth beheren 

Met de ekey home app kunnen meerdere ekey vingerlezers integra 2.0 

Bluetooth worden beheerd. Om tussen twee vingerlezers te schakelen, 

moet u de verbinding tussen vingerlezer en smartphone of tablet 

resetten. 

 

Smartphone- 

resp. tablet-

verbinding 

uitvoeren en 

normaal 

bedrijf starten 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.bluesource.ekey
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LET OP 

Bij het resetten van de verbinding worden de opgeslagen relaisnamen en 

gebruikersbeelden verwijderd. De gebruikersnamen en bevoegdheden 

blijven op de vingerlezer opgeslagen. 

 
 

Stap Handelingsinstructie 

1.  Start de ekey home app. 

2.  Selecteer BEHEER. 

3.  Selecteer VERBINDING RESETTEN. 

4.  Bevestig het resetten met Verder. 

 

De verbinding tussen vingerlezer en smartphone of tablet is gereset. U 

kunt nu een andere ekey home vingerlezer integra 2.0 Bluetooth 

verbinden. 

Zie Smartphone- resp. tablet-verbinding uitvoeren en normaal bedrijf 

starten, pagina 11. 

 

U dient 4 admin fingers op te slaan. Wij adviseren om van 2 verschillende 

personen telkens 2 vingerafdrukken op te slaan. 

 

Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

 

Voer binnen 5 sec. op de 

sensor drie finger touches 

uit. Daarmee komt u in 
het admin-menu. 

 

De status-LED 

brandt oranje, 
de functie-

LED's 

knipperen 

groen. 

2.  

 

Schuif admin finger 1 

over de sensor om deze 

te registreren. Herhaal 

deze stap minimaal 2 

keer. Telkens nadat u een 

vinger over de 

vingerlezer heeft 

geschoven, brandt deze 

oranje zolang de 
vingerregistratie niet is 

voltooid. Tijdens de 

vingerregistratie (de 

eerste vinger is reeds 

over de sensor 

geschoven) mogen 

tussen de afzonderlijke 

vingerregistraties max. 

10 sec. verstrijken. De 

registratie van de vingers 
wordt anders afgebroken. 

/

 

Status-LED 

brandt 

groen/alle 

LED's branden 

groen. 

 

Status-LED en 
functie-LED 

links branden 

groen. 

/

 

Status-LED 

brandt 
rood/alle 

LED's branden 

rood. 

 

Status-LED 

brandt groen, 

functie-LED's 
branden rood. 

 

 

Admin finger 

opslaan en 

terug gaan 

naar normaal 

bedrijf 
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Stap Handeling Omschrijving Weergave 

 

 

De kwaliteit van de 

vingerafdruk is 

voldoende. Ze kan echter 

door nog een keer de 

vinger over de lezer te 

schuiven worden 

verbeterd. Als na 6 
vingerafdrukken geen 

heel goede kwaliteit 

wordt bereikt ( ), dan 
wordt de vinger ook met 

een goede kwaliteit 

geaccepteerd. 

  

 

 

Admin finger 1 is niet 

opgeslagen. Schuif deze 

vinger nogmaals over de 

sensor. 

- - 

3.  Geen handeling 
vereist. 

- 

 

De status-LED 

brandt oranje, 
de functie-

LED's 

knipperen 

groen. 

4.  

 

Voer stappen 2 en 3 ook 

uit voor admin fingers 2, 

3 en 4 om deze admin 

fingers te registreren. 
 

De status-LED 

brandt blauw. 

 

Alle admin fingers zijn opgeslagen. Het systeem staat nu in normaal 

bedrijf. 

LET OP 

Als bij een herstart van de vingerlezer, wanneer deze zich in de 

adminmodus bevindt, geen gebruikersvingerafdruk en minder dan 4 

admin fingers beschikbaar zijn, worden alle admin fingers verwijderd 

resp. wordt de verbindingscode naar 9999 gereset. 

 

In het systeem kunnen maximaal 99 gebruikersvingerafdrukken worden 

aangeleerd. 

Een gebruikersvingerafdruk is een vingerafdruk waarmee een taak op de 

besturingseenheid kan worden geactiveerd, bijv. het openen van een 

deur. Wij adviseren om telkens 2 vingerafdrukken op te slaan. 

Het systeem staat nu in normaal bedrijf. 

 

Gebruikers-

vingerafdruk 

opslaan 
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Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

 

Voer drie finger touches 
op de sensor uit. 

Daarmee komt u in het 

admin-menu. 
 

De status-LED 
brandt blauw, 

de functie-

LED's branden 

afwisselen 
groen. 

2.  

 

Schuif een willekeurige 

admin finger over de 

sensor.  

De status-LED 

brandt blauw, 

de functie-

LED's 
knipperen 

groen. 

 

De status-LED 

brandt rood. 

 

 

De admin finger is niet 

herkend. Schuif deze 

vinger nogmaals over de 

sensor. 

- - 

3.  

 

Voer binnen 5 sec. een 

Finger Touch op de 

sensor uit.  

Status-LED 

brandt oranje. 

4.  

 

Schuif de 

gebruikersvinger over de 

sensor om deze te 

registreren. Herhaal deze 

stap minimaal 2 keer. 

Telkens nadat u een 

vinger over de 

vingerlezer heeft 

geschoven, brandt deze 

oranje zolang de 

vingerregistratie niet is 

voltooid. Tijdens de 

vingerregistratie (de 

eerste vinger is reeds 

over de sensor 

geschoven) mogen 

tussen de afzonderlijke 

vingerregistraties max. 

10 sec. verstrijken. De 

registratie van de vingers 

wordt anders afgebroken. 

/

 

Status-LED 

brandt 
groen/alle 

LED's branden 

groen. 

 

Status-LED en 

functie-LED 

links branden 
groen. 

/

 

Status-LED 

brandt 

rood/alle 

LED's branden 
rood. 

 

Status-LED 
brandt groen, 

functie-LED's 

branden rood. 

 

 

De kwaliteit van de 

vingerafdruk is 

voldoende. Ze kan echter 

door nog een keer de 

vinger over de lezer te 

schuiven worden 

verbeterd. 
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Stap Handeling Omschrijving Weergave 

 

 

De 

gebruikersvingerafdruk is 

niet geregistreerd. 

Herhaal de procedure 

vanaf stap 1. Na 10 scans 

wordt de vingerregistratie 

afgebroken. 

- - 

5.  Geen handeling 
vereist. 

- 

 

De status-LED 

brandt blauw. 

 

De gebruikersvingerafdruk is opgeslagen. Het systeem staat nu in 

normaal bedrijf. 

Toepassing 

Het belangrijkste gebruiksdoel van het product is het openen van deuren. 

Hiervoor kan een vingerlezer of een digitale ingang worden gebruikt. Het 

systeem staat nu in normaal bedrijf. 

Met de vingerlezer 

 

Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

 

Schuif een opgeslagen 

gebruikersvinger over de 

sensor.  

De status-LED 

brandt groen. 

 

De status-LED 
brandt rood. 

 

 

De 

gebruikersvingerafdruk is 

niet herkend. Herhaal 

stap 1.  

- - 

2.  Geen handeling 

vereist. 
De deur gaat open. 

 

De status-LED 

brandt blauw. 

 

Het systeem staat nu in normaal bedrijf. 

Met de digitale ingang (deurtoetsfunctie) 

U kunt de deur ook openen via de digitale ingang (PIN 7, 8) van de ekey 

home BE mini 1 en de ekey home BE micro 1. Het relais schakelt 

minimaal 3 sec. Als de digitale ingang langer dan 3 sec. wordt 

geactiveerd, dan schakelt het relais voor die duur, zolang de ingang actief 

is. 

Deur openen 
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LET OP 

De opening op afstand is niet meer mogelijk indien langer dan 20 sec, de 

kortsluiting van de pins na het resetten naar fabriekinstelling, niet is 

verwijderd of als er sprake is van een elektronisch defect. De LED duidt 

deze status als volgt aan: 3 sec. aan, 1 sec. uit, 1 sec. aan, 1 sec. uit, 

3 sec. aan. 

 

 

Zie Via de digitale ingang (alleen ekey home besturingseenheid micro 1), 

pagina 20. 

 

Afzonderlijke vingerafdrukken van een gebruiker kunnen alleen worden 

verwijderd als de persoon nog aanwezig is. 

Het systeem staat nu in normaal bedrijf. 

 

Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

 

Voer drie finger touches 

op de sensor uit. 
Daarmee komt u in het 

admin-menu. 
 

De status-LED 
brandt blauw, de 

functie-LED's 

branden 

afwisselen 

groen. 

2.  

 

Schuif een willekeurige 

admin finger over de 

sensor.  

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 

knipperen groen. 

 

De status-LED 
brandt rood. 

 

 

De admin finger is niet 

herkend. Herhaal stap 1. 

- - 

3.  

 

Wacht 5 seconden. 

 

De status-LED 
brandt blauw, de 

functie-LED's 

knipperen 

rood/groen. 

4.  

 

Voer een Finger Touch op 

de sensor uit. 

 

De status-LED 
brandt blauw, de 

functie-LED's 

branden links 

rood, rechts 
groen. 

5.  

 

Schuif de 

gebruikersvinger die u 

wilt verwijderen over de 

sensor. 

 

De status-LED 

knippert rood, de 

functie-LED's 

branden links 
rood, rechts 

groen. 

6.  Geen handeling 
vereist. 

- 

 

De status-LED 

brandt blauw. 

 

 

 

Gebruikers-

vingerafdruk 

verwijderen 
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De gebruikersvingerafdruk is verwijderd. Het systeem staat nu in normaal 

bedrijf. 

Alle in het systeem opgeslagen gebruikersvingerafdrukken worden 

verwijderd. De admin fingers blijven bewaard. 

Het systeem staat nu in normaal bedrijf. 

 

Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

 

Voer drie finger touches 

op de sensor uit. 

Daarmee komt u in het 

admin-menu. 
 

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 

branden 

afwisselen 
groen. 

2.  

 

Schuif een willekeurige 

admin finger over de 

sensor.  

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 
knipperen groen. 

 

De status-LED 

brandt rood. 

 

 

De admin finger is niet 

herkend. Herhaal stap 1. 

- - 

3.  

 

Wacht 5 seconden. 

 

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 

knipperen 

rood/groen. 

4.  

 

Voer een Finger Touch op 

de sensor uit. 

 

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 

branden links 
rood, rechts 

groen. 

5.  

 

Schuif dezelfde admin 

finger als in stap 1 over 

de sensor.  

De status-LED 

knippert 

rood/oranje, de 
functie-LED's 

knipperen groen. 

6.  Geen handeling 

vereist. 
- 

 

De status-LED 

brandt blauw. 

7.  

 

Schuif ter controle een 

willekeurige 

gebruikersvinger over de 

sensor. U mag met geen 

enkele vinger meer 

toegang krijgen. 

 

De status-LED 
brandt rood. 

8.  Geen handeling 
vereist. 

- 

 

De status-LED 

brandt blauw. 

 

Alle gebruikersvingerafdrukken zijn verwijderd. Het systeem staat nu in 

normaal bedrijf. 

Alle gebruikers-

vingerafdrukken 

verwijderen 
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Als u uw smartphone of tablet heeft verloren, kunt u met behulp van een 

tweede smartphone of tablet de verbindingscode wijzigen. Door de nieuwe 

verbindingscode voorkomt u dat vanaf de verloren smartphone of tablet 

een verbinding wordt opgebouwd. 

 

Stap Handelingsinstructie 

1.  Start de ekey home app op de tweede smartphone of tablet. 

2.  Verbind de tweede smartphone resp. tweede tablet met de 

vingerlezer. 

3.  Selecteer BEHEER. 

4.  Selecteer BEVEILIGINGSCODES WIJZIGEN. 

5.  Voer een nieuwe 6-tekens lange verbindingscode in. 

6.  Bevestig de invoer met Wijzigen. 

 

De verbindingscode in het systeem is gewijzigd. De verloren smartphone 

of tablet kan nu geen verbinding meer met de ekey home vingerlezer 

integra 2.0 Bluetooth maken. Uw systeem is weer beveiligd tegen toegang 

door onbevoegde personen. 

U kunt het systeem via de vingerlezer, de besturingseenheid of de digitale 

ingang (alleen ekey home besturingseenheid micro 1) naar de 

fabrieksinstelling resetten. Neem het apparaat dat het eenvoudigste 

toegankelijk is. 

Via de vingerlezer 

De vingerlezer wordt gereset naar de fabrieksinstelling. Alle 

gebruikersvingerafdrukken en admin fingers worden onherroepelijk 

verwijderd. 

Het systeem staat nu in normaal bedrijf. 

 

Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

 

Voer drie finger touches 

op de sensor uit. 

Daarmee komt u in het 

admin-menu. 
 

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 

branden 

afwisselen 
groen. 

2.  

 

Schuif een willekeurige 

admin finger over de 

sensor.  

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 
knipperen groen. 

 

De status-LED 

brandt rood. 

 

 

De admin finger is niet 

herkend. Herhaal stap 1. 

- - 

Systeem 

beschermen 

tegen 

smartphone- 

of tabletverlies 

Systeem naar 

fabrieks-

instelling 

resetten 
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Stap Handeling Omschrijving Weergave 

3.  

 

Wacht 5 seconden. 

 

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 
knipperen 

rood/groen. 

4.  

 

Voer een Finger Touch op 

de sensor uit. 

 

De status-LED 

brandt blauw, de 

functie-LED's 
branden links 

rood, rechts 

groen. 

5.  

 

Schuif een andere admin 

finger als in stap 2 over 

de sensor.  

De status-LED 

knippert groen, 
de functie-LED's 

knipperen rood. 

6.  

 

Wacht 5 sec. 

 

Status-LED 

knippert blauw 

7.  Geen handeling 
vereist. 

- 

 

 

Bovenste status-

LED van de ekey 

home BE mini 1 
knippert rood 

resp. LED van de 

ekey home BE 

micro 1 knippert 
groen. 

 

De vingerlezer is gereset naar de fabrieksinstelling. U kunt het systeem 

nu weer in gebruik nemen. 

Via de besturingseenheid 

Het resetten naar de fabrieksinstelling wordt geactiveerd via de 

besturingseenheid. 

 

Stap Handeling Omschrijving Weergave 

1.  

 

 

Druk gedurende minstens 

4 sec. de toets in met het 

bedieningsstaafje (ekey 

home BE mini 1) of met 

een kleine 

schroevendraaier (ekey 

home BE micro 1). 

 

Status-LED 

knippert oranje. 

2.  Geen handeling 
vereist. 

- 

 

 

Bovenste status-

LED van de ekey 

home BE mini 1 

knippert rood 

resp. LED van de 
ekey home BE 

micro 1 knippert 

groen. 
 

De besturingseenheid is gereset naar de fabrieksinstelling. U kunt het 

systeem nu weer in gebruik nemen. 
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Via de digitale ingang (alleen ekey home besturingseenheid micro 

1) 

Het resetten naar de fabrieksinstelling wordt geactiveerd via de digitale 

ingang. 

 

Stap  Omschrijving 

1.   Koppel de ekey home BE micro 1 van de elektrische 

voeding af. 

2.   Druk op de deurschakelaar en houd deze ingedrukt 

of sluit de pins van de digitale input kort en houd 

deze in kortsluiting. 

3.   Sluit de ekey home BE micro 1 op de elektrische 

voeding aan. 

4.   Houd de deurschakelaar ingedrukt of houd de pins 

van de digitale input minstens 5 sec. in kortsluiting. 

5.   Laat de deurschakelaar los of verwijder de 

kortsluiting. Druk op de deurschakelaar of sluit de 

pins van de digitale input binnen 5 sec. en minstens 

voor 500 millisec. kort. 
 

De vingerlezer en de besturingseenheid zijn nu naar de fabriekinstelling 

gereset. U kunt het systeem nu weer in gebruik nemen. 

Zie Apparaten in bedrijf stellen, pagina 10. 

 

Wij verbeteren onze producten voortdurend en rusten ze daarbij uit met 

nieuwe functies. Daarom kunt u te allen tijde voor de vingerlezer en voor 

de besturingseenheid een software-update uitvoeren. Neem voor nadere 

informatie contact op met uw dealer. 

Storingsweergave en oplossing 

 

Weergave Betekenis Oplossing 

 

De status-

LED brandt 

rood. 

De vingerafdruk is niet 

herkend. 

Schuif de vinger nogmaals 

over de sensor. 

De vingerlezer brandt 

direct rood. Er zijn geen 

vingerafdrukken 

opgeslagen. 

Sla minstens één 

vingerafdruk op. 

Als hiermee het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op 

met uw dealer. Als het systeem moet worden opgestuurd naar ekey 

biometric systems GmbH, zorg dan dat u het passend verpakt. Door een 

slechte verpakking kunnen de garantierechten komen te vervallen. 

 

Software 

updaten 
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Onderhoud 

In principe is het systeem onderhoudsvrij. Het sensoroppervlak is door 

het frequente gebruik (vinger schuiven) bijna zelfreinigend. Als de 

vingerlezer desondanks is verontreinigd, gebruik dan een vochtige (niet 

nat), niet-krassende doek. Gebruik schoon water zonder toevoeging van 

reinigingsmiddelen. Wees voorzichtig om en nabij het sensoroppervlak. 

Demontage en afvoer 

Conform richtlijn 2002/96/EG van het Europese Parlement en de Raad 

van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur (AEEA) dienen na 13-08-2005 op de markt gebrachte 

elektrische en elektronische apparaten te worden afgegeven bij 

inzamelingsinrichtingen en mogen ze niet bij het huishoudelijk afval 

worden gedaan. Omdat de afvoervoorschriften binnen de EU van land tot 

land verschillen, dient u bij twijfel contact met uw dealer op te nemen. 

Conformiteitsverklaring 

Hiermee verklaart ekey biometric systems GmbH dat het product voldoet 

aan de desbetreffende bepalingen van de EMC-richtlijn 2004/108/EG 

(elektromagnetische compatibiliteit) van de Europese Unie. Zie voor de 

volledige tekst van de conformiteitsverklaringen 

http://www.ekey.net/downloads. 

Auteursrecht 

Copyright © 2014 ekey biometric systems GmbH. 

Inhoud, artwork en alle ideeën in deze gebruiksaanwijzing worden 

beschermd door de actueel geldende auteursrechten. Voor overdracht, 

terbeschikkingstelling of doorsturen van de inhoud of delen daarvan is 

voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ekey biometric 

systems GmbH vereist. Vertaling van originele documentatie. 
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