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1. Introductie 
Het innovatieve plug-and-play-systeem van Traka21 biedt kleine tot middelgrote bedrijven 

het allernieuwste op het gebied van intelligent sleutelbeheer. 

Eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief, Traka21 helpt bij het opsporen en verantwoorden van 

elke sleutel of sleutel set, die afzonderlijk zijn vergrendeld, zodat kritieke bedrijfsactiviteiten 

nooit in gevaar komen. 

1.1 Belangrijke informatie 

Gebruikers – Gebruikers worden door een beheerder aan het systeem toegevoegd en kunnen 

een standaardgebruiker zijn of een andere beheerder. Dit wordt gedaan vanuit de 

gebruikerswizard in het admin-gedeelte van de Traka21. 

Machtigingen – Met het machtigingengedeelte van de Traka21 kunt u eenvoudig 

identificeren wie toegang heeft tot welke sleutels en stelt u in staat om de toestemming van 

elke gebruiker te bewerken. 

iFob – De iFob is het hart van het Traka21-systeem. Het bevat een kleine RFID-chip waarmee 

het systeem de sleutel(s) toevoegt. 

Veiligheidszegel – De veiligheidszegel wordt gebruikt om de sleutel(s) aan de iFob te 

bevestigen. Als de verzegeling eenmaal is vastgemaakt, kunt u dit niet meer ongedaan 

maken. De enige manier om deze los te krijgen van de sleutel is door de veiligheidszegel 

door te snijden. 
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2. Bediening Traka21 

  

2.1 Beeldscherm 

Als het Traka21-systeem 30 seconden niet actief is, gaat het systeem in de 'power save'-

modus. Druk om het beeldscherm om de kast ‘wakker’ te maken. 

- 1 keer klikken: Selectie wordt gekozen 

- Beeldscherm ingedrukt houden: Hiermee kunt u bladeren door menu’s en verschijnen 

er verschillende opties. 

- Scrollen: Veeg naar boven en naar beneden om verschillende opties te bekijken. 

U kunt alleen met een pincode toegang krijgen tot de Traka21. De pincode moet tussen de 4 

en de 10 cijfers zijn. 

2.2 Inloggen in het systeem 

1. Tik op het scherm om het systeem te ontwaken.  

2. Toets uw pincode in en druk op Enter. 

3. De deur opent zich. 

4. Controleer of uw naam op het scherm verschijnt. 

2.3 Sleutel uitnemen 

Nadat de deur is geopend, zullen automatisch de geautoriseerde iFob sloten groen oplichten. 

De sleutels die niet geautoriseerd zijn, zullen rood blijven.  

1. Klik op het scherm op de sleutel die u wilt uitnemen. 

2. Wacht vervolgens op de ‘klik’. De iFob wordt vrijgegeven. 

3. U kunt nu de sleutel uitnemen. 

2.4 Sleutel terugplaatsen 

Het is belangrijk dat u de sleutel altijd op dezelfde plek terug plaatst.  

1. Nadat u uw pincode heeft ingevoerd en de deur is geopend, zal er een oranje 

verlichte positie oplichten. De sleutel die u op dit moment in uw hand heeft, hoort op 

deze plek. 

2. Plaats de iFob terug op de daarvoor bestemde plek. 

Plaatst u de iFob in de verkeerde sleuf, dan verschijnt er op het beeldscherm een melding dat 

dit incorrect is en wordt u verzocht de sleutel te verwijderen. Het systeem zal u automatisch 

begeleiden naar de juiste sleuf. 
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2.5 IFob status iconen 

Op het beeldscherm ziet u verschillende iconen verschijnen.  

   De groene cirkel betekent dat u toegang heeft tot de iFob. 

 

    De rode cirkel geeft aan dat u geen toegang heeft tot de iFob. 

 

   De oranje cirkel geeft aan dat de iFob momenteel door de ingelogde gebruiker is 

   uitgenomen. 

   De grijze cirkel geeft aan dat de iFob door een andere gebruiker uit het systeem is 

   gehaald. 

Voor hulp over de iconen kunt u ook op de hulp button klikken: . 

U kunt gebruik maken van het zoekicoon om meer details over een iFob te krijgen.  

Klik op  en selecteer vervolgens de iFob waar u meer informatie over wilt weten. Wilt u 

informatie over een andere iFob, dan klikt u op een ander nummer. Heeft u genoeg 

informatie, dan klikt u op . 

2.6 Pincode veranderen 

U kunt ten alle tijden uw pincode veranderen. Dit doet u als volgt: 

1. Klik op . 

2. Een bericht verschijnt met de vraag of u de pincode wilt veranderen. Klik op ja. 

3. Voer uw nieuwe pincode in en klik op Enter. Let op, de pincode moet minstens 4 

cijfers hebben en mag niet langer dan 10 cijfers zijn.  

4. Voer nogmaals uw nieuwe code in en klik op Enter. 

5. Er verschijnt een bericht dat het veranderen van de pincode is geslaagd. U wordt 

vervolgens automatisch doorgestuurd naar het login scherm. 

2.7 Toetsenbord 

Het Traka21 toetsenbord ondersteunt extra tekens die kunnen worden geselecteerd, 

afhankelijk van de taal waarop uw systeem is ingesteld. Om deze speciale tekens weer te 

geven, moet u de desbetreffende toets ingedrukt houden en vervolgens kunt u het speciale 

teken selecteren. 

3. Beheerdersmenu 
Om toegang te krijgen tot het beheerdersmenu moet een gebruiker met een 

beheerderstoegang inloggen in het systeem en de beheerdersknop selecteren          . 
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3.1 Sleutels 

Klik op het sleutelmenu. Hier kunt u iFobs toevoegen of verwijderen in het systeem. U kunt 

ook gebruik maken van de optie ‘Swap key positions’ om sleutels te reorganiseren in het 

systeem. 

3.1.1 Toevoegen of verwijderen van sleutels 

1. Klik op Toevoegen/Verwijderen sleutels 

2. Het overzichtsscherm verschijnt met instructies voor het toevoegen van sleutels aan 

een iFob. Lees de instructie door en klik op Volgende. 

3. Selecteer de gewenste iFob op het beeldscherm. 

4. De iFob wordt vrijgelaten. 

5. Verwijder de iFob uit het systeem. De plek zal automatisch oranje oplichten.  

6. Nu de iFob eruit is gehaald, kunt u de sleutels bevestigen met behulp van de 

meegeleverde veiligheidszegel. 
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7. Vervolgens kunt u een beschrijving toevoegen aan de sleutel. Klik op opslaan als u 

klaar bent. 

8. Wanneer u klaar bent, plaatst u de iFob terug in het systeem. Het oranje lichtje zal nu 

weer groen branden. 

9. Bent u klaar met uw handelingen, klik dan op Exit en u wordt terug gestuurd naar het 

beheerdersmenu. 

3.1.2 Sleutels omruilen 

De functie voor het verwisselen van sleutelposities is erg handig als u de sleutels in het 

systeem wilt reorganiseren. Met behulp van de Swap key functie kunt u gemakkelijk iFobs 

opnieuw toewijzen aan nieuwe posities. 

1. Klik op Sleutels omruilen 

2. U krijgt een beschrijving over de mogelijkheden. Lees dit door en klik vervolgens op 

de pijl naar rechts. 

3. Klik de twee posities aan die u wilt omruilen. 

4. De iFobs zullen nu vrijgelaten worden en u kunt ze nu omruilen van plek. 

5. Het systeem herkent automatisch de ruiling en de iFobs zullen op hun nieuwe plek 

worden geaccepteerd. 

6. Om meer iFobs om te ruilen, begint u gewoon opnieuw vanaf stap 3. 

7. Wanneer u klaar bent met omruilen, klikt u op Exit en u zal automatisch terug 

gestuurd worden naar het beheerdersmenu. 

3.2 Gebruikers 

Om een gebruiker toe te voegen, te bewerken of te verwijderen, logt u in op het systeem en 

navigeert u naar het beheerdersmenu. Selecteer in het beheerdersmenu de knop Gebruikers. 

3.2.1 Toevoegen van een standaard gebruiker 

Een standaardgebruiker heeft geen toegang tot het beheerdersmenu of rapporten. Deze 

gebruiker kan alleen sleutels uitnemen of terugplaatsen. Wanneer de Gebruikerswizard 

verschijnt, heb je veel opties om uit te kiezen. 

1. Klik op Toevoegen standaard gebruiker. 

2. Het venster met gebruikersgegevens verschijnt waarin u de voornaam, achternaam en 

het contactnummer van de gebruiker kunt invoeren en pincode kunt aangeven. Vul 

de gegevens in en klik op de knop Doorsturen. 

Contact: Hier voert u een telefoonnummer of emailadres in. 

PIN: Hier voert u de pincode in van de gebruiker. Let op, minimaal 4 cijfers en 

maximaal 10. 

3. Vervolgens moet u de machtigingen van de gebruiker selecteren. Via het touchscreen 

selecteert u welke iFobs de gebruiker toegang voor mag hebben. De iFobs kleuren 

automatisch groen. Klik nu op de iFobs waar de gebruiker geen toegang voor mag 

hebben. Deze worden nu rood. 

4. Bent u klaar, klik dan op de pijl naar rechts. 

5. Op de optiepagina kunt u het volgende instellen: 

- Vervaldatum gebruiker: Hier kunt u de datum en tijd instellen waarop het 
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gebruikersprofiel vervalt en inactief wordt op het systeem. 

- Gebruiker dwingen om pincode te wijzigen bij volgende login: Als u deze optie 

inschakelt, wordt de gebruiker gedwongen zijn pincode te wijzigen wanneer ze de 

volgende keer inloggen in het systeem.  

6. Wanneer u klaar bent met uw keuze klik dan op de pijl naar rechts. 

7. De gebruikerswizard is nu voltooid. Er verschijnt een bericht dat u met succes een 

gebruiker hebt toegevoegd. 

U kunt nu meer gebruikers toevoegen of op nee klikken. U keert dan automatisch terug naar 

het login scherm. 

3.2.2 Toevoegen van een beheerder 

Een beheerder kan sleutels verwijderen en retourneren, toegang krijgen tot het 

beheerdersmenu en rapporten uitvoeren. 

1. Klik op Toevoegen gebruiker. 

2. Vul de gegevens in en klik vervolgens op de pijl naar rechts. 

3. Vervolgens selecteert u de machtigingen van de gebruiker. U selecteert de iFobs waar 

de gebruiker geen toegang voor heeft. Bent u klaar, klik dan op de pijl naar rechts. 

4. Op de optiepagina kunt u het volgende instellen: 

- Vervaldatum gebruiker: Hier kunt u de datum en tijd instellen waarop het 

gebruikersprofiel vervalt en inactief wordt op het systeem. 

- Gebruiker dwingen om pincode te wijzigen bij volgende login: Als u deze optie 

inschakelt, wordt de gebruiker gedwongen zijn pincode te wijzigen wanneer ze de 

volgende keer inloggen in het systeem.  

5. Wanneer u klaar bent met uw keuze klik dan op de pijl naar rechts. 

6. De gebruikerswizard is nu voltooid. Er verschijnt een bericht dat u met succes een 

gebruiker hebt toegevoegd. 

U kunt nu meer gebruikers toevoegen of op nee klikken. U keert dan automatisch terug naar 

het login scherm. 

3.2.3 Gebruiker wijzigen 

1. Klik op Gebruiker wijzigen 

2. De lijst met alle gebruikers verschijnt op het scherm. Klik op de desbetreffende 

gebruiker en vervolgens op de pijl naar rechts. 

3. De gegevens van de gebruiker verschijnen. Hier kunt u nu wijzigingen in aanvoeren. 

4. Vervolgens kunt u de machtigingen voor de sleutels wijzigen door op de posities te 

klikken. Klik nadat u klaar bent op de pijl naar rechts. 

5. De optiepagina verschijnt waar u ook wijzigingen in kan doorvoeren en klik 

vervolgens op de pijl naar rechts. 

6. Er verschijnt nu een bericht dat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Bent u klaar, dan 

klikt u op Exit en u keert automatisch terug naar het beheerdersmenu. 

3.2.4 Gebruiker verwijderen 

  



 

10 

 

U kunt ook gebruikers verwijderen uit het systeem. 

1. Klik op Verwijder gebruiker. 

2. De lijst met alle gebruikers verschijnt op het beeldscherm. Klik op de desbetreffende 

gebruiker en vervolgens op de pijl naar rechts. 

3. Een bericht verschijnt waarin staat of u de gebruiker wilt verwijderen. Klik op Ja. 

4. De gebruiker is nu verwijderd. 

3.3 Toestemming 

Selecteer in het beheerdersmenu de knop Toestemming. In dit gedeelte kunt u alle huidige 

gebruikers bekijken en hun toegangsrechten toekennen of intrekken zonder hun individuele 

gebruikersgegevens te hoeven bewerken. 

1. Klik op de knop Toestemming. 

2. Links ziet u de lijst met gebruikers verschijnen. Klik op de gebruiker waarvan u iets wilt 

wijzigen. 

3. Klik op de posities waarvoor u iets wilt wijzigen. 

4. Wilt u wijzigingen brengen aan nog een andere gebruiker klik dan op deze gebruiker. 

5. Klik op de pijl naar links om terug te keren naar het beheerdersmenu. 

3.4 Help optie 

Iedere gebruiker heeft toegang tot het hulp menu. Hierin kunt u op zoek gaan naar 

antwoorden op uw vragen. Voor zowel de beheerders als de gebruikers is dit menu 

beschikbaar. 

U vindt het hulp menu onder de button         . 

3.5 Rapporten 

Selecteer in het beheerdersmenu de knop Rapporten. Met deze optie kunt u alle transacties 

en gebeurtenissen bekijken die er zijn opgetreden in het systeem. 

3.5.1 Wie heeft de sleutel? 

Met deze optie krijgt u te zien wie op dit moment sleutels uit het systeem heeft gehaald. 

1. Klik op de knop en u ziet een lijst met gebruikers die op dit moment een iFob uit het 

systeem hebben gehaald. 

3.5.2 Wie heeft een sleutel gehad? 

Met deze optie kunt u de geschiedenis achterhalen van een sleutel als een gebruiker deze 

eerder uit het systeem heeft gehaald. 

1. Klik op de knop en selecteer de sleutel waarvan u de geschiedenis wilt weten. Klik 

vervolgens op de pijl naar rechts. 

2. Vervolgens moet u aangeven voor welke periode u de geschiedenis wilt opvragen. Dit 

kunt u doen door op de knoppen te drukken met een periode erin of zelf een datum 

op te geven via het vlakje met de puntjes erin.  

3. Wanneer u de periode heeft aangegeven, zal er een rapport op het beeldscherm 

verschijnen met de geschiedenis. 
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3.5.3 Welke sleutels heeft iemand gehad? 

Met dit rapport kunt u alle sleutels zien die een bepaalde gebruiker uit het systeem heeft 

gehaald.  

1. Klik op de knop en de gebruikerslijst verschijnt op het beeldscherm.  

2. Klik op de gebruiker waarvan u de informatie wilt opvragen. 

3. U heeft vervolgens de periode aan waarvan u de informatie wilt weten en klik 

vervolgens op de pijl naar rechts. 

4. De opgevraagde informatie verschijnt op het beeldscherm. 

5. U kunt de opgevraagde informatie exporteren op een USB stick door op Exporteren te 

klikken. 

3.5.4 Systeemgebeurtenissen 

Met dit rapport kunt u alle systeem gerelateerde gebeurtenissen zien, zoals de 

beheerderstoegang tot rapporten, wanneer de deur handmatig is geopend etc. 

1. Klik op de knop en geef de periode aan waarvan u de informatie wilt opvragen.  

2. De informatie verschijnt op het beeldscherm. 

3. U kunt de opgevraagde informatie exporteren op een USB stick door op Exporteren te 

klikken. 

3.5.5 Rapporten exporteren 

Wanneer u een rapport heeft opgevraagd, kunt u de informatie exporteren naar een USB-

geheugenstick. 

1. Vraag een rapport op volgens de instructies in de vorige secties. 

2. Klik recht onderin op de knop Exporteren en er verschijnt een nieuw scherm waarin u 

wordt gevraagd een USB-geheugenstick in te voeren. 

3. Plaats een USB-geheugenstick in de sleuf op het systeem. 

4. Typ een bestandsnaam en selecteer Enter om het exportproces te starten. 

5. Zodra de gegevens zijn overgezet naar de USB-geheugenstick, verschijnt er een 

bericht dat u de USB stick kunt verwijderen. 

6. U kunt nu de deur sluiten om te voltooien of op de knop Afsluiten klikken om terug te 

gaan naar het menu Rapporten. 

3.6 Bestanden importeren 

Naast bestanden exporteren is het ook mogelijk om bestanden te importeren op de Traka21. 

Deze functie is handig als u in één keer een grote lijst met gebruikers of sleutels wilt 

toevoegen. Om de importfunctie te gebruiken, moet u eerst alle vereiste 

gebruikers/sleutelgegevens invoeren in een Traka-spreadsheet. Deze kunt u downloaden op 

de website van Traka: www.traka21.com.  

De spreadsheet omvat details over gebruikers, sleutelbeschrijvingen en machtigingen. In de 

spreadsheet hoeft u niet alle informatie toe te voegen. U vult alleen de gevraagde informatie 

in. 

1. Download allereerst de spreadsheet via de website van Traka21: www.traka21.com.  

2. Open de spreadsheet op uw pc. 

http://www.traka21.com/
http://www.traka21.com/
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3. In de spreadsheet kunt u alle gebruikersgegevens invoeren, evenals de sleuteldetails.  

4. Voer alle relevante informatie in.  

5. Voer een Y in bij Admin als de gebruiker beheerdersrechten krijgt. Laat het vakje leeg 

als het een standaard gebruiker moet blijven. 

6. Om een gebruiker toegang tot een sleutel te verlenen, hoeft u alleen maar een 'Y' in 

de overeenkomstige kolom te plaatsen. U kunt er ook een omschrijving aan 

toekennen door te dubbelklikken boven de gewenste positie en een omschrijving 

naar keuze in te voeren. 

7. Bent u klaar, dan slaat u de spreadsheet op de USB-stick op. 

 

 

3.6.1 Importeer de bestanden naar Traka21 

1. Navigeer naar het beheerdersmenu en selecteer de importknop. 

2. Steek de USB-stick in de daarvoor bestemde sleuf. 

3. Op het beeldscherm verschijnt een lijst met mogelijke bestanden die op de USB-stick 

staan. Selecteer het bestand en klik op bevestigen. 

4. Het systeem vraagt of u de nieuwe gegevens in het systeem wilt importeren. Klik op 

Ja. 

Let op! De geïmporteerde informatie zal alle huidige informatie die op de Traka21 staat 

overschrijven.  

5. Eenmaal voltooid, toont de tabel de records die zijn geïmporteerd en of het een 

succes was. Alle nieuwe gebruikers/sleutelgegevens staan nu in het Traka21-systeem. 

U kunt nu de USB-geheugenstick verwijderen. 

6. Klik op de exit-knop om terug te gaan naar het beheerdersmenu. Klik vanaf daar 

nogmaals op afsluiten om terug te gaan naar het loginscherm.  
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3.7 Gebruikersinformatie exporteren 

Het is ook mogelijk om de huidige informatie die op de Traka21 staat te exporteren en deze 

op een USB-stick te plaatsen. De informatie wordt automatisch overgezet naar een 

spreadsheet. De spreadsheet kunt u vervolgens wijzigen en opnieuw importeren in de 

Traka21. 

1. Navigeer naar het beheerdersmenu en selecteer de exportknop. 

2. Steek de USB-stick in het systeem. 

3. Typ een bestandsnaam en selecteer Enter om het exportproces te starten. 

4. Zodra het exportproces is voltooid, kunt u de USB-stick verwijderen.  

5. Klik op de exit-knop om terug te gaan naar het beheerdersmenu, klik vanaf daar 

nogmaals op exit om terug te gaan naar de loginscherm. 

3.8 Algemeen 

Op het algemene scherm kunt u drie algemene instellingen van het systeem instellen: de 

standaardtaal, de uitlogtijd van het systeem en iFob in verkeerde slotconditie. 

Klik in het beheerdersmenu op Algemeen. 

Vanaf hier kunt u: 

3.8.1 De taal veranderen 

Blader door de lijst om de juiste taal te vinden. 

3.8.2 Gebruiker uitloggen na xx tijd of geen activiteit 

Met deze functie kunt u de hoeveelheid tijd definiëren die het systeem nodig heeft om de 

gebruiker uit te loggen na xx tijd of geen activiteit. Selecteer met behulp van de 

richtingspijlen de juiste tijd in stappen van 1 seconde. 

3.8.3 Sta elke gebruiker toe een iFob in de verkeerde sleuf te corrigeren 

Standaard is deze optie ingeschakeld. Dit betekent dat als een iFob verkeerd is geplaatst, 

wordt elke gebruiker, niet alleen een beheerder, gevraagd om de onjuiste iFob naar de juiste 

positie te verplaatsen. Zelfs als ze normaal gesproken geen toestemming hebben om de 

sleutel te nemen. 

1. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan. 

2. Klik op de standaardknop om uw systeem terug te zetten naar de standaardinstelling. 

3. Als u klaar bent, klikt u op de knop Terug om terug te gaan naar het beheerdersmenu. 

Klik vanaf daar op de terug-knop om terug te gaan naar het inlogscherm. 

3.9 Tijd 

Hier kunt u de juiste tijd instellen. 

1. Klik vanuit het beheerdersmenu op de Tijd knop. 

2. Scroll tot u de juiste instellingen heeft gevonden. 

3. Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan en vervolgens op terug om terug te keren 

naar het inlogscherm. 
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3.10 Installatie wizard 

In het beheerdersmenu ziet u de optie Installatie Wizard staan. Deze optie bootst de 

installatie na die plaatsvond nadat de Traka21 voor het eerst is ingeschakeld. Hiermee kunt u 

de taal, datum en tijd van het systeem opnieuw selecteren. Ook ziet u alle informatie 

schermen die ook te zien waren na installatie van de Traka21. 

4. IFobs vervangen  
Het kan voorkomen dat een iFob vervangen moet worden, omdat deze kapot is gegaan of 

kwijtgeraakt is. Volg de onderstaande stappen om de oude iFob te vervangen voor een 

nieuwe. 

Let op: De Traka21 wordt geleverd inclusief 21 iFobs. Mocht u nieuwe nodig hebben, dan 

moet u deze los bestellen. 

1. Een beheerder logt in het systeem in. 

2. Plaats de nieuwe iFob in de positie waaraan u deze wilt toewijzen. 

3. Het systeem vraagt of je deze nieuwe iFob aan de positie wilt toewijzen. 

4. Klik op Ja en de iFob wordt direct bruikbaar. 

5. Systeem impact alarm 
De Traka21 heeft een ingebouwd alarmsysteem dat automatisch afgaat wanneer het systeem 

een botsing detecteert. Dit alarm duurt twee minuten voordat het vanzelf stopt. Het kan 

alleen worden gedeactiveerd voordat de twee minuten zijn verstreken wanneer een gebruiker 

met geldige inloggegevens toegang inlogt in het systeem. 

5.1 Systeem gebeurtenissen rapport 

Zodra een impact wordt gedetecteerd, registreert het systeem een systeemgebeurtenis. 

Om dit rapport te bekijken, doet u het volgende: 

1. Log in het beheerderssysteem in. 

2. Klik op de beheerdersknop. 

3. Selecteer de knop Rapporten. 

4. Klik vanaf hier op de knop Systeemgebeurtenissen en voer de periode waarvan u de 

informatie wilt ontvangen. 

5. Zodra het rapport is gegenereerd, ziet u een gebeurtenis met de naam Impact 

gedetecteerd. 

6. Traka21 technische details 

6.1 Afmetingen 

De afmetingen van de Traka21 zijn als volgt: 

Hoogte: 427.00 mm 

Breedte: 246.28 mm 

Diepte: 90.40 mm 
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6.2 Gewicht 

De Traka21 met iFobs (zonder sleutels of optionele batterij) is 3,94 kg. Optionele batterij is 

een extra 0,63 kg. 

6.3 Temperatuurbereik en hoogte 

Temperatuurbereik: 0°C tot +40°C (32°F tot 104°C) bij 95% relatieve vochtigheid, niet-

condenserend. 

Maximale bedrijfshoogte: 2.000 m 

6.4 Vermogensgegevens 

Traka21 gebruikt een 15 ~ 24W AC-DC Single Output voeding. Zie de technische details 

hieronder. 

- Invoer – 100-240VAC, 50-60Hz, 0,7A 

- Uitgang – 15V 1,6A 

- Veiligheidsnormen – UL60950-1, CSA C22.2, TUV EN60950-1, CCC GB4943 

goedgekeurd 

7. Sleutels verwijderen bij stroomuitval 
Als er stroomuitval is en uw systeem heeft geen back-up batterij, dan moet u handmatig 

toegang krijgen tot het verwijderen van de sleutels. 

Hoe doet u dit? 

1. Steek de override-sleutel in de onderkant van het systeem. 

2. Draai de sleutel 90° linksom. 

3. De deur gaat nu open en geeft u toegang tot de sleutels. 

4. Met behulp van een kniptang moet u de veiligheidszegels voor de sleutels die u 

nodig heeft, doorsnijden. 

5. Verwijder vervolgens de sleutels van het veiligheidszegel. 
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8. Foutmeldingen 
Er kunnen een aantal foutmeldingen ontstaan. Hieronder leest u welke actie hiervoor vereist 

is. 

8.1 Apparaat start niet op 

Het kan voorkomen dat het systeem niet opstart. Mogelijke oorzaken hiervoor kunnen zijn: 

defecte stroomkabel of een lege reserveaccu. 

Zorg ervoor dat de voeding correct is aangesloten op het apparaat en dat de adapterstekker 

ook correct is aangesloten. Bij gebruik van de optionele reserveaccu kan de accu zijn lading 

verloren hebben. Zorg ervoor dat er een opgeladen batterij in het apparaat is geplaatst en 

dat de voedingskabels correct zijn aangesloten. 

8.2 Deur gaat niet geheel open 

Gaat de deur niet in zijn geheel open? Dan zijn er twee mogelijke oorzaken: 

1. Storing van portierontgrendeling of veer 

Zorg ervoor dat de eenheid correct is ingeschakeld, omdat de deur niet via de pen kan 

worden geopend wanneer de eenheid wordt uitgeschakeld. Probeer met behulp van de 

hoofdsleutel het apparaat te openen via de deurmechaniek aan de onderkant van het 

apparaat. Als de deur blijft opengaan en er geen duidelijke blokkeringen zijn, kan er een 

storing optreden in de veer of de solenoïde, waardoor de eenheid moet worden 

geretourneerd. 

2. Slotvanger uit positie 

Gebruik een inbussleutel om de bouten in de kunststof behuizing los te draaien en de positie 

van de slagpin in de juiste positie te zetten om te voorkomen dat de behuizing van de kast 

vast komt te zitten. *Voer een visuele test uit voordat u de deur volledig sluit, omdat het te 

ver afstellen van de slotvanger ertoe kan leiden dat de eenheid niet meer opengaat. 

8.3 Het scherm is blanco 

Wanneer het scherm blanco blijft, is het mogelijk dat het scherm defect is. Het systeem kan 

wel nog werken. Probeer daarom de pincode in te voeren op de plek waar de pincodetoetsen 

op het scherm zouden moeten staan. Hoort u toets geluiden, dan is het goed mogelijk dat 

het scherm beschadigd is. U zal de eenheid retour moeten sturen. 

Hoort u geen toets geluiden, dan controleert u of de voeding en de adapterstekker correct 

zijn aangesloten op het apparaat. 

8.4 Unit frozen 

Geeft uw sleutelbeheersysteem deze fout aan, dan zit er een softwarefout in het systeem. 

U kunt het volgende doen: 

Schakel het apparaat uit en probeer het weer in te schakelen. Glitters kunnen worden gereset 

na het inschakelen van het systeem. Controleer of de eenheid draait op de meest recente 
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versie van de software, die hier kan worden gedownload. Als het probleem aanhoudt, moet 

het apparaat worden geretourneerd. 

8.5 IFob-fout 

Krijgt u deze fout, dan zit er een foute RFID-tag in de fob of het systeem krijgt een storing 

van de printplaat. 

De volgende actie is vereist:  

Plaats de betreffende iFob in een andere lege sleuf in de unit. Als de fob niet wordt herkend, 

kan dit een storing zijn met de RFID-chip in de fob, maar als deze wordt herkend, kan dit een 

storing zijn op de printplaat. Probeer een werkende iFob in de betreffende sleuf te plaatsen 

om de uiteindelijke oorzaak te achterhalen. Als de iFob niet wordt herkend, moet de eenheid 

worden geretourneerd. 

8.6 De deur sluit niet 

Gaat de deur niet meer dicht van uw sleutelbeheersysteem? Dan zijn er drie mogelijkheden: 

1. Overbruggingsmechanisme staat in de geopende stand 

2. Een sleutel blokkeert de deur 

3. Storing van het vergrendelingsmechanisme 

Zorg ervoor dat het deur overbruggingsmechanisme in de gesloten stand staat en dat geen 

van de sleutelbossen in de eenheid of enig ander voorwerp aan de buitenkant de deur 

blokkeert om volledig te sluiten. De deur zou zich nu weer moeten sluiten.  

8.7 USB wordt niet herkend 

Herkent uw systeem de USB-stick niet? Dan zijn de volgende opties mogelijk: 

• De geheugenstick moet een FAT-indeling hebben voor gebruik in een Traka21. 

• Het kan 10 seconden of langer duren voordat geheugensticks met een grotere 

capaciteit (> 8 GB) verschijnen. 

• Steek de USB-stick in een desktop-PC en kijk of de PC meldt dat de geheugenstick 

'Scannen en repareren' nodig heeft – de inhoud kan beschadigd zijn. 

• Formatteer de geheugenstick in een Windows-PC en probeer het opnieuw in de 

Traka21 (let op: dit is een meer geavanceerde oplossing waarbij ervaring vereist is met 

het formatteren van een schijf en het wissen van de inhoud). 

• Als de geheugenstick een groot aantal bestanden en mappen bevat, wist u de 

geheugenstick en gebruikt u deze in de Traka21. 

• Schakel uw apparaat uit en weer in. Als de USB-driver is 'gehangen', dan kan deze 

opnieuw worden gestart en communicatie met de geheugenstick mogelijk maken. 

• Een andere geheugenstick, bij voorkeur een ander type, kan in de unit worden 

geprobeerd. 

8.8 Beheerder kan niet worden verwijderd 

U probeert een van de beheerdersgebruikers te verwijderen en krijgt een foutmelding waarin 

staat dat alle andere niet-beheerdersgebruikers eerst moeten worden verwijderd. 

U lost dit als volgt op: 
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Als een van de beheerdersaccounts via de gebruikersinterface wordt bewerkt, bijv. het 

contactnummer wordt toegevoegd in plaats van de functie Exporteren & Importeren, dan 

wordt de actieve datum ingevuld, zodat de beheerders kunnen worden verwijderd. 

8.9 Traka21 is offline 

Uw systeem geeft aan dat uw sleutelbeheersysteem offline is. Alleen beheerders kunnen nu 

nog sleutels krijgen. Niet bevoegde gebruikers kunnen op dit moment niet inloggen.  

Zorg ervoor dat uw apparaat is aangesloten op een netvoeding om de back-up batterij op te 

laden en niet-beheerdersgebruikers toegang krijgen tot de kast. 

8.10 Niet-Traka21 iFob in de kast geplaatst 

U heeft per ongeluk een niet-Traka 21 iFob in de kast geplaatst en deze krijgt u er nu niet 

meer uit. U lost dit als volgt op: 

De functie Sleutelposities omwisselen is zeer nuttig als u de sleutels in het systeem wilt 

reorganiseren. U kunt deze functie ook gebruiken om een niet-Traka21 iFob uit de kast te 

verwijderen als deze er verkeerd is geplaatst. Dit doet u als volgt: 

1. Selecteer de knop Wisselsleutelposities in het menu van de sleutelwizard. Het 

overzicht van de wisselsleutels verschijnt en geeft een beschrijving van de werking 

van de functie. Lees dit en klik op de pijl 'vooruit'. 

2. Selecteer de positie van de niet-Traka21 iFob. De iFob zal dan naar u toe loslaten en 

uit het systeem verwijderen. 

3. Selecteer de knop Afsluiten om terug te keren naar het beheerdersmenu 

 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op: 

MB Safety B.V. 

service@mbsafety.nl  

0180 555 200 

mailto:service@mbsafety.nl

