
versie 11-2016 

 

 

SMART LOCK SOLUTION 
 

VERKORTE 

HANDLEIDING APP SMARTPHONE 
 

  

 
 

 
 

Smartphone Afstandsbediening      Vingerafdruk Code 

 

 



 

 

1. Installatie van de App. 

1.1 Installatie van de App. 

• Een Android smartphone aansluiten: ga naar Google Play om de App ENTR™ te 

downloaden. Systeemvereisten: Android 4.4 

• Een iPhone/iPad aansluiten: ga naar de App store om de App ENTR™ te downloaden. 

 Systeemvereisten: iOS 7.0 of recenter 

• Voldoet aan Bluetooth laag energieverbruik. 

Start de ENTR™ App en volg de stappen zoals omschreven om de Smartphone met het ENTR™ slot te 

koppelen. De gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de App kunt u downloaden op: 

http://entrlock.com/app-manuals/?lang=nl 

  

• Start de ENTR™ App voor het koppelen aan een ENTR™. 

Opmerking: Zorg dat uw Bluetooth ingeschakeld en zichtbaar is. 

LETOP: Bij het koppelen mag alleen de Blue Tooth verbinding van de te 
koppelen telefoon aan zijn. 

 

• "Er zijn geen beschikbare sloten of sleutels binnen het bereik" 
Wanneer u deze melding krijgt, veeg dan met uw vinger van rechts naar links 
over het scherm om de koppeling opnieuw tot stand te brengen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op elke Mul-T-Lock ENTR cilinder bevind zich een unieke QR code en een IFEU nummer (10 cijferige code).  
Deze QR-code of het 10 cijferige IFEU nummer heeft u nodig om de eerste smartphone te koppelen met uw ENTR 
cilinder. Deze gegevens bevinden zich op de verpakking van de ENTR, op de achterzijde van de ENTR en wordt 
meegeleverd als losse sticker. Houdt deze code bij de hand als u de smartphone wil koppelen. Bewaar deze code 
bijvoorbeeld bij uw handleiding. 

 

Voorbeeld: 

 
 
 
Koppelen met een smartphone of tablet is alleen mogelijk als de ENTR geconfigureerd is op de deur, zie hiervoor 
eerder in deze handleiding. 

Via deze procedure is het mogelijk om de 1
e 

smartphone te koppelen met de ENTR,  dit is dan automatisch de 
beheerder van de ENTR cilinder. 
Met deze (beheerders) smartphone bent u in staat elektronische sleutels uit te geven om andere 
smartphones/personen toegang te verlenen tot uw Mul-T-Lock ENTR cilinder. 
  

http://entrlock.com/app-manuals/?lang=nl


 

 

 

1.2 Een smartphone koppelen. 

Deze procedure wordt uitgevoerd via het ENTR™ deurslot. 

  1     2     3   4  
 

Raak deurtoestel met palm of Druk op [Add] Numerieke toetsen verlicht Druk op [2] om een smartphone toe 

vingers gedurende 3 seconden aan  Type [Beheerders -code]                    [#] te voegen. 

om te activeren  Numerieke toetsen knipperen [OK] indicatie knippert gedurende 

   3 sec. Verlichte knoppen gaan uit. De 

   ENTR™ zal zichtbaar zijn gedurende
   5 minuten 

 

 

 
 

  
 
 

1.3 Smartphone koppelen (beheerders telefoon)  
Het aanmelden van de beheerders smartphone dient binnen 5 minuten voltooid te zijn 

 

    
Open de ENTR App Indien de App geen ENTR cilinder ziet Raak het logo aan Druk op scan of voer het 
 veeg dan met de vinger van rechts  IFEU nummer handmatig in 
 naar links over het scherm van de    

 smartphone 

  

WELKOM 
 

Stel uw nieuwe slot in 



 

 

 
Na identificatie volgt een vinkje Bedenk en geef een gebruikers- Geef een naam op voor.de deur Registratie is voltooid U kunt nu uw deur openen 

 naam in. Geef een geldig Voer een combinatie van zes  d.m.v. uw vinger van boven 

 E-mail adres in. cijfers en letters in, minimaal  naar beneden te vegen 

 Telefoonnummer is Optioneel 1 hoofdletter. LET OP! Bewaar dit 

 wachtwoord goed. Dit wachtwoord 

 heeft u nodig voor het uitgeven van 

 nieuwe elektronische sleutels voor  

 derden.           Selecteer volgende 

 

 

1.4 Een gebruiker/smartphone toevoegen 
Voor het toevoegen van meerdere gebruikers/smartphones herhaal onderstaande procedure 

 
    Selecteer -Voer een gebruikersnaam in.  Selecteer Verzenden kan via alle bekende 

  -Selecteer “Stel in als administrator”, communicatiemogelijkheden, zi j het 
   als u de bewuste persoon of via SMS, E-mail, WhatsApp etc. 
   smartphone ook rechten wil geven na verzending keert u automatisch 
            Selecteer “voeg een gebruiker toe”   om zelfstandig sleutels uit te geven. om de sleutel te verzenden terug naar de App 
 -Genereer sleutelcode, deze ontvangt 
   U van de ENTR cilinder. 
 -stel wachttijd sleutel in, binnen deze 
   tijd dient de sleutel te worden geactiveerd 

  



 

 

   
 Selecteer Activering U heeft succesvol een nieuwe  
 Voer het wachtwoord in welke U gebruiker toegevoegd. Er staat nu  
 bij registratie heeft aangemaakt een electronische sleutel klaar  
  voor een nieuwe gebruiker 

1.5 Het toevoegen van een tweede gebruiker die klaar staat 
Dit is alleen mogelijk als de beheerder een elektronische sleutel heeft klaargezet volgens 1.4 

 

OF  
Indien u met een smartphone Geef de toegangscode op welke u heeft  Indien u een sleutel heeft ontvangen met Uw sleutel is succesvol geactiveerd. 
of tablet binnen het bereik komt  ontvangen van de beheerder. Administrator rechten, dan dient u een  U bent nu in staat om de ENTR te  
dan krijgt u bovenstaande melding. Wijzig de naam van de deur, b.v. in eigen wachtwoord te bedenken. bedienen. 

 uw eigen naam. LET OP: Bewaar dit wachtwoord goed. 
  Voer een combinatie van zes cijfers en 

Selecteer Selecteer      ACTIVERING letters in, minimaal 1 hoofdletter 
   
  Selecteer     ACTIVERING 

 

WELKOM 
 

      Ontvang uw sleutel 


