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Inleiding 

Wij willen u danken voor de aanschaf van de Radaris ePro 
afstandsbediening.  

De Radaris ePro afstandsbediening is een lichte, compacte 
afstandsbediening voor gebruik in combinatie met de 
Radaris ePro deurunits. De afstandsbediening is 
eenvoudig via het Radaris ePro beheerplatform te 
programmeren 

Volledige specificaties 

Raadpleeg voor de volledige specificaties de datasheet. 

Toepassingsgebied 

De Radaris ePro afstandsbediening kan naast de smartphone gebruikt worden voor het 
bedienen van de Radaris ePro deurunits zoals de Motorcilinder, Oplegslotcontroller en 
Universele Deurcontroller. Omdat de Radaris ePro deurunits voor de communicatie met 
het beheerplatform afhankelijk zijn van het gebruik van smartphones, is onder andere 
voor de volgende activiteiten een smartphone met toegang tot de deurunit nodig: 

 het toevoegen of verwijderen van een afstandsbediening bij een deurunit; 

 het wijzigen van de functies van de knoppen van een afstandsbediening; 

 het ophalen van de logging van het bedienen van de deurunit met de 
afstandsbediening. 

Daarom wordt aangeraden afstandsbedieningen slechts voor een beperkt aantal 
gebruikers van een deurunit te gebruiken, zodat andere gebruikers met hun 
smartphones de communicatie tussen de deurunits en het beheerplatform verzorgen. 
Om dezelfde reden kunnen afstandsbedieningen ook niet worden uitgegeven aan binnen 
het Radaris ePro platform geregistreerde organisaties. 

 

De afstandsbedieningen hebben geen bescherming tegen 
binnendringen van vuil of vocht en zijn daarom alleen geschikt voor 
gebruik in schone en droge ruimtes. 

Gebruik voor meerdere sloten 

De afstandsbediening kan eenvoudig voor meerder deurunits worden gebruikt. Daarbij 
gelden de volgende mogelijkheden, aandachtspunten en beperkingen:  

 Standaard zijn de functies van de knoppen van de afstandsbediening voor alle 
afstandsbedieningen bij alle deurunits hetzelfde. Per afstandsbediening kunnen 
per deurunit deze functies desgewenst worden aangepast. 

 Een afstandsbediening kan binnen de beheeromgeving van dezelfde sloteigenaar 
maar aan één contact worden toegevoegd. Bij een andere sloteigenaar kan die 
afstandsbediening echter wel opnieuw worden ingevoerd. Houd vooral ook in die 
situaties rekening met onderstaande waarschuwing over het draadloze bereik en 
onbedoeld openen van deuren. 

 Om ongewenst openen van appartementsdeuren en/of gemeenschappelijke 
deuren te voorkomen, wordt voor appartementencomplexen de afstandsbediening 
niet automatisch aan de gemeenschappelijke deuren gekoppeld. 

 

Door het draadloze bereik van de afstandsbedieningen, kan de 
ongewenste situatie ontstaan dat deuren buiten het zicht van de 
gebruiker onbedoeld worden bediend. 

 

 

Omdat binnen het platform geen informatie beschikbaar is over de 
locatie van de deurunits, is een sloteigenaar zelf verantwoordelijk voor 
het verantwoord toekennen van afstandsbedieningen aan verschillende 
deurunits. 

Batterijen 

De afstandsbediening wordt geleverd compleet met een reeds geplaatste batterij. Deze 
batterij gaat afhankelijk van het gebruik meestal jaren mee. Indien de batterij toch 
vervangen moet worden kunt u hiervoor terecht bij uw leverancier.  

Indien u de batterij zelf wenst te vervangen dient de behuizing van de afstandsbediening 
te worden geopend. Hiervoor is en kleine TORX TX6 schroevendraaier nodig, 
bijvoorbeeld een: Wera 367 TORX TX6 (05028001001).  

De in de afstandsbediening gebruikte batterij is een CR1632 lithium batterij. Er wordt 
geadviseerd een batterij van een gerenommeerde fabrikant te gebruiken. Bijvoorbeeld 
Panasonic of Varta. 

 

Gooi de oude batterij niet weg, maar lever deze in bij een daarvoor 
bedoeld inzamelpunt!  

Een afstandsbediening aan een gebruiker koppelen 

Afstandsbedieningen worden binnen het beheerplatform aan ‘Contacten’ toegekend. 
Binnen uw beheeromgeving staan op het tabblad contacten, al uw contacten. Via de 
knop ‘Opties’ achter een contact, wordt een formulier ‘Contact’ geopend. Daar dient, 
voor het door u geselecteerde contact, op de daarvoor bedoelde plaats het nummer dat 
achterop de afstandsbediening staat te worden ingevuld. Zie onderstaande voorbeeld. 

 

Een gebruiker toegang geven met een afstandsbediening 

Nadat een afstandsbediening aan een gebruiker gekoppeld is, dient te worden 
aangegeven bij welke deur(en) de gebruiker met die afstandsbediening toegang heeft. 
Ga daarvoor binnen uw beheeromgeving naar het tabblad ‘Contacten’. Via de knop 
‘Toegang’ achter een contact, wordt het formulier ‘Toegangsrechten voor:’ geopend. Zet 
in de kolom voor de afstandsbediening, een vinkje achter iedere deur die met de 
afstandsbediening geopend mag worden. Zie onderstaande voorbeeld. 

 

Toegangsrechten overdragen naar de deurunits 

Om de wijzigingen die u in uw beheeromgeving heeft gemaakt ook daadwerkelijk bij de 
deurunits te laten werken, moeten deze wijzigingen eerst aan de deurunits bekend 
worden gemaakt. Dit doet u door iemand met een smartphone, voorzien van 
geactualiseerde sleutels, de betreffende deurunit(s) te laten bedienen (openen of 
sluiten). Om zeker te zij dat de sleutels op de smartphone zijn geactualiseerd kan in de 
‘Toegang’ app op de smartphone via het menu links boven, de optie ‘Vernieuw Sleutels’ 
worden gekozen (let op: de telefoon heeft op dat moment wel internet toegang nodig!). 

 

Indien u een afstandsbediening, contact met afstandsbediening of de 
toegangsrechten met een afstandsbediening verwijderd, wordt ook dit 
pas aan de deurunit(s)s doorgegeven indien een gebruiker met een 
smartphone, voorzien van geactualiseerde sleutels, de deurunit(s) waar 
de afstandsbediening verwijderd moet worden, heeft bediend. 

 

 

Indien u een afstandsbediening verwijderd, wordt deze 
afstandsbediening alleen uit uw beheeromgeving verwijderd. Indien deze 
afstandsbediening ook door andere sloteigenaren is ingevoerd en 
toegewezen aan een of meer sloten, blijft de afstandsbediening voor die 
sloten gewoon werken. 
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