
Trendgeek ®  *  Gebruikershandleiding 

Vingerafdruk-hangslot TG-131 

De conformiteitsverklaring voor dit apparaat is te vinden op: www.technaxx.de/ (in de 

onderste balk “Konformitätserklärung”). Lees voor het eerste gebruik de handleiding 

zorgvuldig door. Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent 

per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken).  

Gratis e-mail: support@technaxx.de 

 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor latere raadpleging of als u dit product aan 

een derde geeft. Doe hetzelfde voor de originele accessoires van dit product. Voor meer 

informatie over de garantie, neem contact op met de verdeler of de winkel waar u dit 

product hebt gekocht. 

Garantie 2 jaar 

Eigenschappen 

⚫ De Trendgeek TG-131 is een USB-aangedreven vingerafdruk-hangslot. 

⚫ Tot 10 verschillende vingerafdrukken. 

⚫ 3,7V batterij met 180mAh oplaadtijd van 2 uur 

⚫ Tot 2000 ontgrendelingen of 1 jaar gebruik 

⚫ Lege batterij-controlelampje 

 

Technische gegevens 

USB (alleen opladen in een droge toestand) 5V max. 0,2A 

Batterij 3,7V / 180mAh  

 

Een vingerafdruk registreren 

Druk met één vinger ongeveer 5 seconden op de sensor totdat de 

blauwe LED brandt. 

 
Druk meer dan 10 keer met uw vinger in verschillende posities, 

zoals weergegeven in de afbeelding, totdat het groene lampje 

brandt.  

Wanneer het groene lampje brandt, druk met een andere vinger 10 

keer totdat het lampje dooft. Er moeten ten minste 2 

vingerafdrukken worden geregistreerd om het slot te 

bewapenen. 

 

Een vingerafdruk toevoegen 

http://www.technaxx.de/
mailto:support@technaxx.de


⚫ Na ontgrendeling, druk en houd de geregistreerde vinger 5 seconden 

ingedrukt totdat het blauwe lampje brandt. 

⚫Druk meer dan 10 keer met een nieuwe vinger. 

Op de fabrieksinstellingen terugzetten 

⚫Na ontgrendeling, druk en houd de geregistreerde vinger 20 seconden 

ingedrukt en laat los wanneer het rode lampje brandt. 

⚫ Druk met dezelfde geregistreerde vinger wanneer het rode lampje brandt. 

Alle vingerafdrukken zijn verwijderd wanneer het lampje groen brandt. 
 

Normaal gebruik 
⚫ De vingerafdruksensor is een gevoelig onderdeel en moet altijd schoon, 

droog en vetvrij worden gehouden om een optimale werking te garanderen. 

⚫ De vinger die de sensor aanraakt moet tevens schoon, droog en vetvrij zijn. 

Een vingerletsel of schaafwonde kan ertoe leiden dat de relevante 

vingerafdruk niet wordt herkend. ⚫ Oplaadcontrolelampje: Het rode 

controlelampje brandt tijdens het opladen en dooft wanneer volledig 

opgeladen. 

⚫ Wanneer het volledig is opgeladen, kan het product 12 maanden in 

stand-by staan. Wanneer het batterijvermogen laag is, knippert het rode 

lampje na ontgrendeling. 

 

Veiligheidsvoorschriften 

→ Laad alleen op met de inbegrepen of een compatibele USB-kabel.  

→ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met 

een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan 

expertise.  

→ Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik. 

→  Elk ander gebruik of wijziging van het apparaat wordt als ongepast 

beschouwd en brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De fabrikant is niet 

aansprakelijk voor door onjuist gebruik veroorzaakte schade. 

→ Laad de Trendgeek TG-131 nooit zonder toezicht op. 

 

WAARSCHUWINGEN EN OPGELET: 

Alleen bestemd voor gebruik door volwassenen. Gebruik het apparaat niet in 

de aanwezigheid van een brandbaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of 

stikstofoxide of in de buurt van brandbare stoffen, dampen of gassen. Bedien 



het apparaat niet in de buurt van verwarmingsopeningen of in direct zonlicht. 

Houd het apparaat droog. Dompel het apparaat niet in water.  
 

Tips voor het beschermen van het milieu: Verpakkingsmaterialen 
zijn grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voer oude 
apparaten of batterijen niet af met het huisvuil. Reiniging: Bescherm 
het apparaat tegen verontreiniging (gebruik een schone doek). 
Voorkom het gebruik van ruwe of schurende materialen, 
oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het 
gereinigde apparaat grondig schoon. Verdeler: Technaxx 
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., 
Duitsland 

 

 


