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1. Monteren van de Danalock V3. 

Als de speciale Danalock cilinder correct in de deur is geplaatst schroeft u de montageplaat op de 

cilinder. Klik de groene staartstuk adapter in de Danalock. Positioneer het staartstuk van de cilinder 

voor de groene adapter, positioneer de markeerstipjes en klik de Danalock op de montageplaat.  

 

2. Toevoegen van de Danalock aan de HomeKit App. 

• Open de Woning App 

• Tik op ‘Voeg accessoire toe’. 

• Als het slot word weergegeven tikt u erop. Als word gevraagd om het accessoire toe te 

voegen aan uw netwerk tikt u op ‘Sta toe’. 

• Scan met de camera op uw IOS-apparaat de 8-cijferige HomeKit-code. Deze bevind zich aan 

de binnenkant van de batterijencover en op het ‘Simple guidelines’ documentatie boekje. 

• Geef de Danalock een naam en tik op ‘Volgende’ en vervolgens op ‘Gereed’ 

 

 

 

 

 

 

 



3. Het slot kalibreren. 

De Danalock moet gekalibreerd worden om volledig te functioneren. Dit kan kunt u doen met het 

interne klik-knopje. Dit is een klein gat boven op het slot. Gebruik voor het klikken een pen of een 

paperclip. 

Klik 2x, kleur LED geel, Actie, handmatig kalibreren. Begin het kalibreren door het slot volledig open 

te draaien. Selecteer handmatig kalibreren door te klikken tot het LEDje GEEL word. 

wacht 5 seconden tot het LEDje gaat knipperen. Draai dan het slot volledig op slot terwijl de LEDje 

nog knippert. Klik 1x op de klik-knop om de positie op te slaan. Het LEDje word groen als dit 

bevestigd word. Als er binnen 30 seconden niet word gereageerd word het kalibreren automatisch af 

gebroken en kunt u opnieuw beginnen. 

Klik 3x, kleur LED wit, Actie, handmatig kalibreren. Begin het automatisch kalibreren door het slot 

volledig open te draaien. De deur moet open staan voor het kalibreren.  

Selecteer automatisch kalibreren door te klikken tot het LEDje WIT word. Na 5 seconden zal de 

Danalock automatich gaan kalibreren terwijl het witte LEDje zal knipperen.  

 

4. Demonteren van het slot. 

Als het nodig is om de Danalock te demonteren van de montageplaat drukt u een pen punt in het gat 

aan de bovenkant op de binnenring van de Danalock. Druk en draai de Danalock tegen de klok in om 

het slot van de montageplaat te pakken. Alle instellingen blijven behouden. 

 

5. LED-signalen. 

LED-modus LED kleur Satus indicatie 

Constant ROOD  ROOD Succesvol gesloten 

Constant GROEN GROEN Succesvol geopend 

Constant WIT WIT Apparaat geactiveerd 

Knipperend ROOD ROOD - - - - Batterijen bijna leeg 

Constant BLAUW BLAUW Firmware aan het updaten 

 

 

6. Instellen met de klik-knop. 

Je kan het slot altijd handmatig configureren door middel van de klik-knop boven op de Danalcok. 

Met een pen of paperclip kunt u de klik-knop indrukken. Als u een actie heeft geselecteerd moet u 5 

seconden wachten voordat de actie geactiveerd word. Voor de volledige informatie kijkt u in de 

bijgeleverde documentatie. 

Aantal klikken Kleur LED Actie 

2 GEEL Manuele kalibratie 

3 WIT Automatische kalibratie 

4 BLAUW Stop en ga terug 

5 PAARS Auto-lock instellen 

10 RED Reset gebruikers instellingen 

 



 

7. Firmware updaten. 

Open de Danalock App, log in als ‘HomeKit only’ gebruiker en tik op de voorpagina het download 

icoontje aan (pijl met streep eronder). Het update proces start automatisch. Zorg ervoor dat u de 

smartphone in de buurt van het slot houd gedurende het hele update proces. 

 

8. Bedienen op afstand. 

Om het slot op afstand te kunnen bedienen dient u een Apple TV (tvOS 10.0 of later) of een iPad (IOS 

9.0 of later)  te gebruiken als een thuis gateway. 

 

9. HomeKit Logo. 

De Danalock met een ‘works with HomeKit’ logo is speciaal gemaakt voor een connectie met iPhone, 

iPad of Ipod Touch. De danalock V3 BTHK is een gecertificeerd HomeKit product en voldoet aan alle 

Apple performance standards.  

Apple is niet verantwoordelijke voor het functioneren en de veiligheid van dit product. 

 

 


