Handleiding / Manual:

Vervangen batterij e-key / Changing the battery from your e-key
1.

Klik met een puntpincet of Stanleymes het metaalkleurige plaatje (vlinderstrikje)
van de e-key, door één van de zijden van de pincet / Stanleymes tussen het
zilverkleurige plaatje en de behuizing te plaatsen (zie figuur 1).

To remove the metal piece from your ekey, pry open with a pin or blunt knife o
none side (fig.1)

Figuur 1

2.

Draai met een Torx schroevendraaier (T6) de twee kleine torx-schroefjes uit de ekey (zie figuur 2). U kunt nu de voorzijde van de e-key verwijderen.

Remove the small screws (you will need
the Torx screwdriver T6) and take the
front part from the back (fig.2)

Figuur 2
3.

Haal het printplaatje voorzichtig uit de achterzijde van de e-key en leg deze met
de batterijhouder naar boven neer. Schuif met een pincet de lege knoopcel uit de
batterijhouder (zie figuur 3).

Carefully remove the chip from the back part of the key,
place the chip and the back part safely aside facing up.
Remove the empty battery using a pin to pry loose (fig.3)

Figuur 3

4.

Plaats een nieuwe knoopcel (CR1220) in de batterijhouder (figuur 4) en plaats het
printplaatje terug in de achterzijde van de e-key (figuur 5).

Figuur 4
5.

Figuur 5

Plaats de twee helften van de behuizing op elkaar en draai de schroefjes er weer
in (figuur 7).

Insert a new battery (CR1220), (fig.4) and replace
the chip back into place (fig.5) Screw the parts
back together (fig.6)

Figuur 6
6.
Plaats voorzichtig het metaalkleurige plaatje terug. De zender is nu klaar voor
gebruik (figuur 7).

Carefully reinstall the metal piece and your key is
ready to use (fig.7)

Figuur 7
Mocht de zender alsnog niet functioneren, dan kunt u contact opnemen met Meldpunt
Storingen via de website van Vesteda www.vesteda.com
If you are still experiencing any issues, contact Meldpunt Storingen through our
website www.vesteda.com
Met vriendelijke groet, with kind regards,
Vesteda

