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MONTAGEHANDLEIDING
EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE
tedee slot TLV1.0 en TLV 1.1

Lees de montage- en gebruikshandleiding voor het veilig
en correct gebruiken van het apparaat.

www.tedee.com
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Snelle start met het tedee slot
Tedee slot is een slim deurslot wat gemonteerd
kan worden in samenwerking met een
GERDA SLR modulaire cilinder of ander
europrofielcilinder, met het gebruik van een
speciale adapter.
Het slimme tedee deurslot stelt je in staat
deuren op afstand te openen, toegang te
verlenen en alle activiteiten op afstand te
controleren.
Deze handleiding bevat een overzicht van de
basisfuncties van het tedee slot en helpt u bij
de configuratie in drie eenvoudige stappen.

Installatie tedee slot- ga naar pagina 9

3 eenvoudige stappen
1

INSTALLEER
tedee slot

www.tedee.com

2

DOWNLOAD
de tedee app

3

ACTIVEER
en KALIBREER
uw slot
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Veiligheidsinformatie
LET OP! Lees alle aandachtspunten en waarschuwingen met betrekking tot de veiligheid. Het niet houden aan de eisen en waarschuwingen kan leiden tot elektrocutie, brand en/of zwaar lichamelijk letsel.

Veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen
Vermijden









Open niet, pas niet aan en demonteer het apparaat niet.
Repareer geen enkel onderdeel van het apparaat zelf.
Dompel het apparaat niet onder in vloeistof en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
Gebruik het apparaat niet bij een extreme warmtebron of open vuur.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving van overmatige vochtigheid, stof of andere vervuiling van de tweede graad.
Stop geen geleidende voorwerpen in openingen van het apparaat.
Gebruik van het apparaat door kinderen wordt afgeraden, tenzij onder toezicht van een volwassene.
Het apparaat kan niet worden gebruikt als enigste vorm van beveiliging voor ruimtes die een
versterkte toegangscontrole vereisen.

Noodzakelijk




Indien het apparaat gerepareerd dient te worden, neem contact op met de technische
afdeling van tedee.
Maak alleen gebruik van laad-onderdelen die zijn meegeleverd of aanbevolen door tedee.
Lees de gebruikshandleiding om erachter te komen hoe u aan de slag gaat met het apparaat en
hoe u het apparaat kunt verbinden met de tedee app en andere apparaten van tedee. U kunt
gebruik maken van de link: www.tedee.com/installation-guide

Beweeglijke delen


Het apparaat bevat bewegende delen. Raak tijdens het op afstand besturen
het apparaat alstublieft niet aan.
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Verdere informatie
Dit apparaat is veilig tijdens normaal gebruik in normale omstandigheden. Indien u fouten of problemen
constateert in het apparaat, neem dan contact op met onze technische ondersteuning voor hulp. In dit
soort gevallen is het noodzakelijk dat u het apparaat terugzendt naar tedee voor de nodige reparaties
met inachtneming van de garantievoorwaarden, om het probleem te verhelpen. Elke verandering of
modificatie aan de hardware en/of software die niet goedgekeurd dan wel aanbevolen is door tedee kan
resulteren in uitsluiting van de garantie.

Richtlijnen en waarschuwingen bij opladen en onderhouden
Accu - lees alle waarschuwingen en richtlijnen voor het gebruik van het tedee slot.













Uw product krijgt zijn voeding door middel van een oplaadbare LiPo accu.
De gebruikte LiPo accu in dit product kan bij onjuist gebruik brand veroorzaken dan wel
brandwonden veroorzaken.
Beschadigde LiPo accu’s kunnen exploderen.
Koude of warme omgevingen kunnen van invloed zijn op de capaciteit en levensduur van de accu.
Een volledig opgeladen accu verliest lading tijdens een periode van geen gebruik.
Voor een optimale werking van de accu moet deze minimaal eens per 3 maanden opgeladen
worden.
Gooi de accu niet weg bij het huisafval dan wel in vuur vanwege het risico op explosie.
Indien er om welke reden dan ook een beschadiging ontstaat aan de accu en daarbij een lekkage,
beperk dan het contact met de lekkende accuvloeistof:

In het geval van doorslikken, spoel de mond dan uit met water, raadpleeg vervolgens zo
snel als mogelijk een arts voor medisch advies.

In het geval van contact met de huid, spoel de huid af onder een grote hoeveelheid water.
Indien er irritatie van de huid ontstaat, raadpleeg een arts voor medisch advies.

In het geval van contact met de ogen, spoel de ogen voorzichtig uit met water gedurende
enkele minuten. Raadpleeg vervolgens een arts.
Laat tijdens het opladen de LiPo accu niet onbeheerd achter.
Vermijd direct contact met een lekkende, kapotte accu, vooral in het geval van accuvloeistof
lekkage. Raak de accu niet aan en zorg voor goede ventilatie van de ruimte. Maak melding van de
situatie aan de klantenservice van tedee om informatie te krijgen hoe verder te handelen.
Steek geen geleidende voorwerpen in openingen van het apparaat - dit kan kortsluiting in de accu
tot gevolg hebben.

www.tedee.com
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Gooi de accu weg met inachtneming van de lokaal geldende wetgeving. Waar mogelijk adviseren
wij recycling.
IInformatie over het energieniveau van de accu kunt u vinden in de tedee app. Laat een volledig
opgeladen accu niet aan de oplader zitten, dit kan negatieve gevolgen hebben voor de levensduur
van de accu.
Tedee Sp. z o.o of onze detailhandelaren dragen geen verantwoordelijkheid voor het niet navolgen
van bovenstaande richtlijnen betreffende de veiligheid. Bij het kopen van het apparaat is de koper
op de hoogte van de risico’s die LiPo accu’s met zich meebrengen. Indien u hiermee niet akkoord
gaat, retourneer uw apparaat dan aan de producent of distributeur.
De accu van het tedee slot is niet vervangbaar. Haal de accu niet uit het apparaat en vervang deze
ook niet. Elke poging om deze handelingen wel uit te voeren brengt het risico op beschadiging van
het apparaat mee zich mee en/of lichamelijk letsel.
Extra informatie voor bedrijven die zich bezighouden met de recycling van accu’s en batterijen:
(1) Aan de voorkant dient het klepje met logo verwijderd te worden, (2)Draai met een T6
schroevendraaier de twee montageschroeven los, (3)Wrik en verwijder het PCB plaatje, (4)Gebruik
een soldeerbout om de pads te verwarmen en de draden van motor naar PCB te verwijderen, (5)Na
het lossolderen koppelt u de motor los van PCB, (6)De accu kan nu handmatig worden verwijderd.

Opladen en onderhouden







Laad uw apparaat alleen op met de bijgeleverde en door tedee goedgekeurde laad onderdelen of
laad onderdelen die door tedee zijn aanbevolen.
Voor het voeden van apparaten: gebruik alleen energievoorzieningen die aanbevolen zijn door de
producent en aan de eisen voldoen van de geldende veiligheidsattesten in uw land.
Haal uw apparaat uit de energievoorziening voordat u het schoonmaakt. Gebruik alleen een droge
doek
Wanneer u een kabel lostrekt, trek aan de stekker en niet aan de kabel zelf, gebruik nooit een
beschadigde stekker, dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
Probeer niet de bedrading te demonteren, dit kan een elektrische schokken geven.
IP-Klasse
Het tedee slot bezit klasse IP20
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Inhoud - wat zit er in de verpakking?
tedee slot

1

6

2

7

3
4

8
5

1. Activatiecode
2. Opening voor
de cilinder
3. Montageschroef

4. Activatiecode (QR)
5. Montage openingen
voor adapter
(optioneel)

Micro USB kabel met
magnetische adapter

9
6. LED
7. Opening voor
inbussleutel

8. De knop
9. Micro USB oplaadpoort

Imbussleutel

11
12

10
10. USB connector
11. Magnetische micro USB adapter

www.tedee.com

12. Inbussleutel (maat 2)
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Activatiecode
Locatie van uw unieke activatiecode (AC) voor het tedee slot

De activatiecode (AC) van het tedee slot is
afgedrukt op:

Handige tip

 De laatste pagina van deze handleiding (1)
 De achterkant van het apparaat (2)

Vóór de montage van het tedee slot

Tijdens het toevoegen van apparaten aan de
tedee app kunt u:

met de cilinder is het handig om een
foto te maken van de activatiecode
en deze goed te bewaren.

 De QR code scannen
 De code handmatig invoeren (14 tekens)

ACHTERKANT
TEDEE SLOT

1

2

CD

d
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ODE: 184800
NC
aa
IO
b
AT

bC

ACTIVERINGSCODE

AC
TIV

LAATSTE PAGINA VAN DEZE
HANDLEIDING
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Installatie - 3 eenvoudige stappen
stap 1: installatie tedee slot
1

Monteer het tedee slot door het in de cilinderschacht te steken. LET OP: de montageschroef
van de slotopening moet in de cilinder sleuf passen.
minimaal
3mm

steek in

Let op: monteer het slot pas nadat de cilinder in de deur is gemonteerd. Zorg ervoor
dat de cilinder minimaal 3 mm uit de behuizing van het deurslot steekt (aan
de binnenkant van de woning).
www.tedee.com
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TEDEE SLOT ZIJAANZICHT

OK

FOUT

Let op: verzeker zorg ervoor dat het achterste wiel van het slot correct koppelt met de
cilinder. Het slot is correct gemonteerd indien bij handmatige draaiing het wiel op zijn plaats blijft.

2

Monteer het tedee slot stevig aan
de cilinder door gebruik te maken
van de inbussleutel.

INBUSSLEUTEL

Draai met de
klok mee

Let op: om het slot stevig te kunnen monteren op de cilinder draait u met de inbussleutel tot
het punt van weerstand. (minimaal twee volledige omwentelingen).
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3

Activeer het slot

Druk de knop
gedurende twee
seconden in

4

Controleer LED signaal

ROOD - BLAUW - GROEN - WIT

OK

Let op: na de ROOD-BLAUW-GROEN-WIT LED lichtsignalen is het tedee slot gereed
voor koppeling en kalibratie door middel van de app.

www.tedee.com
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Stap 2: download de tedee app, maak een account aan en log in
(deze stap kunt u overslaan als u al een account heeft).

1

2 Maak nieuw account aan en log in.

Download de tedee applicatie.

kies
WELKOM

DOWNLOAD

Maak nieuw
account aan

versie

verbinding

Android

iOS

6.0
of hoger

11.2
of hoger

de registratie pagina zal openen

Internet en
Internet en
Bluetooth® 4.0 Bluetooth® 4.0
of hoger
of hoger

pagina 12 | tedee slot

www.tedee.com

stap 3: activatie en kalibratie van het tedee slot
door middel van de app.
1

Open een werkende internetverbinding, zet lokalisatie instellingen en
Bluetooth® aan op uw smartphone.

INTERNETVERBINDING

2

Log in bij de tedee app. Kies de 'nieuw apparaat toevoegen' optie uit het menu.

Uw account

Bluetooth®
VERBINDING

kies

Nieuw apparaat toevoegen
help

LOKALISATIE

3

In de sectie slot kies voor : apparaat
toevoegen.

tedee slot

4

Activatiecode invullen tedee slot.

kies:
Scan QR code

apparaat toevoegen

Vul activatiecode handmatig in

Selecteer
Let op: na het scannen van de QR code of het handmatig invoeren van de AC code
volgt u de verdere instructies in de app.

www.tedee.com
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Opladen tedee slot
1
Steek de micro USB magnetische adapter in de oplaadpoort van het
tedee slot en verbindt de kabel.

sluit aan

OK

2
Sluit de USB kabel aan op een energievoorziening

 Powerbank
 PC/laptop

sluit aan
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Demontage van tedee slot

1
Draai met de inbussleutel
tegen de klok in

INBUSSLEUTEL

2
verwijder slot

TEDEE SLOT

3

OK
Let op: om het tedee slot te kunnen demonteren draait u de schroef los met behulp van
de inbussleutel. (drie hele omwentelingen linksom) en trekt u vervolgens het slot van de
cilinder af.
www.tedee.com
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Terugzetten fabrieksinstellingen

 Verwijder het tedee slot van de cilinder en plaats het in een verticale positie (met de knop
omhoog)
 Druk de knop in en houdt vast tot de LED rood wordt.
 Laat de knop los.
 Na het loslaten van de knop kunt u door middel van drie korte rode lichtsignalen zien dat de
fabrieksinstellingen zijn teruggezet.
 Het tedee slot start opnieuw op (kan tot wel een minuut duren).

TEDEE SLOT
(VERTICALE POSITIE)

Let op: plaats het slot verticaal (met de knop naar boven gericht).
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Additionele en technische informatie
Technische specificatie
tedee slot
Modellen

TLV1.0, TLV1.1

Gewicht

ong. 196g

Afmetingen

Φ 45mm x 55mm

Voeding

Bluetooth®
communicatie

3000 mAh
LiPo accu

BLE 5.0 2,4GHz

Werkingsstem- 10-40°C
peratuur
(alleen binnenshuis)

beveiliging

TLS 1.3

Luchtvochtigheid omgeving

Te koppelen
met:

tedee bridge

Land van
herkomst

maximaal 65%

Polen, UE

Te monteren op:

Betreft modellen:
TLV1.0 en TLV1.1

Aanbevolen:
Europrofielcilinders GERDA SLR
modulaire cilinder

Nummer
productie partij

Het nummer van de productie partij van uw apparaat zijn de eerste acht tekens
van het serienummer ‘Device Serial Number (S/N), te vinden op de doos en de
sticker op het apparaat zelf. Bijvoorbeeld: Device Serial Number (S/N) 10101010000001 dan is het nummer van de productiepartij 10101010

Overzicht
kleurvarianten

De kleurvariant van het product is aangeven door middel van een letter aan het einde
van de modelnaam. Bijvoorbeeld apparaat model TLV1.0 in de kleur variant A is
aangeven als TLV1.0A

www.tedee.com
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(radio) frequentieband
Tedee slot TLV1.0 beschikt over een Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz interface. De interface wordt gebruikt
voor de communicatie tussen tedee slot, tedee bridge en smartphone.

radio frequentieband
Interface:

Frequentiebereik:

Betreft de modellen:

Bluetooth® BLE 5.0 2,4GHz

van 2.4GHz tot 2.483GHz

TLV1.0, TLV1.1

Micro USB kabel
Product

Micro USB kabel

Gewicht

ong. 30g

Lengte
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1.5m of 2.0m
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Energievoorziening, accu en opladen
Het slot is uitgerust met een niet vervangbare LiPo 3000mAh accu. De accu kan worden opgeladen
door middel van een micro USB-aansluiting die aan een energievoorziening is gekoppeld, bijvoorbeeld
een powerbank of laptop. De laadduur en levensduur kunnen afhankelijk zijn van het gebruik, type
energievoorziening en de omgeving van gebruik.
De conditie van de batterij is te zien via de app. De app geeft een melding wanneer de batterij volledig
is opgeladen. Het advies is om de accu dan zo snel mogelijk af te koppelen. Om de levensduur van de
accu optimaal te houden is het verstandig om de temperatuur tussen 10-40 graden Celsius te houden.
Wanneer u geen gebruik maakt van het tedee slot is het advies deze eenmaal per drie maanden op te
laden.

Software
De actuele softwareversie is terug te vinden in de app: instellingen apparaat/ algemeen/ softwareversie
apparaat.
Het updaten van het slot kan op twee manieren, namelijk: automatisch of handmatig.
Automatisch updaten is alleen mogelijk wanneer het slot verbonden is met de tedee bridge, die op zijn
beurt is verbonden met het lokale Wi-Fi netwerk.
Wanneer het slot niet is verbonden met de tedee bridge kunt u de software handmatig updaten door
gebruik te maken van de app: instellingen apparaat/ algemeen/ softwareversie apparaat.
Problemen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik maken van de applicatie
(bijvoorbeeld bij het inloggen) gelieve te rapporteren aan ons technisch ondersteuningsteam per mail:
support@tedee.com, via de website: www.tedee.com/support of telefonisch +(48) 884 088 011,
bereikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 (CET)

www.tedee.com
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LED signalen
Betekenis
(actie)

LED
(kleur)

Signaal
(type)

Extra informatie

Initialisatie

Groen

Knipperen
(snel)

De LED knippert na het aanzetten van het apparaat.
Het bevestigt het proces van initialisatie en controle
van het systeem.

Gereed

rood-blauwgroen-wit

Ontgrendelen

Groen

Constant

De groene LED gaat aan bij openen van het slot
(WERKT NIET bij een accu met laag stroom level).

Vergrendelen

Rood

Constant

De rode LED gaat aan bij het vergrendelen
(WERKT NIET bij een accu met laag stroom level).

Knipperen
De LED knippert na een correct uitgevoerde initiali(opeenvolgend)
satie. Het tedee slot is klaar voor gebruik.

Blokkade

Rood

5 flitsen

De LED diode rood wanneer het slot is geblokkeerd
en aandacht vereist. Controleer of het apparaat
correct is gekalibreerd. Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact op met de technische
ondersteuning van tedee.

Apparaat wordt
uitgeschakeld

Rood

Pulserend
licht

De LED flits na 5 seconden na het indrukken van
de knop en blijft pulseren tot het apparaat wordt
afgesloten. Dit bevestigt het afsluitingsproces.

Terugzetten
fabrieksinstellingen

Rood

Pulserend
licht

De LED knippert na het loslaten van de knop. Drie
na elkaar opvolgende rode lichtsignalen. Het bevestigt het terugzetten van de fabrieksinstellingen.
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Lage
batterij

Accu wordt
opgeladen

Rood

3 reeksen van 3
flitsen

De LED knippert wanneer de accustand onder
de 15% zakt. Het knipperen volgt op elke
handeling van openen dan wel afsluiten. Laad
uw tedee slot op.

Blauw

Constant

De LED kleurt blauw, om dan na 10 seconden
te doven.

Vertraagde
vergrendeling

Blauw

Knippert

De LED diode snel na het indrukken van de
knop voor tenminste 1 seconde (en niet langer
dan 5 seconden) Alleen mogelijk wanneer de
vertraagde vergrendeling is geselecteerd in de
tedee app.

Kalibratie

Blauw

Knippert

De LED knippert blauw tijdens kalibratie fase.

Fout

Rood

knippert
(snel/langzaam)

Neem contact op met de technische
ondersteung van tedee.

www.tedee.com
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Juridische en milieu aandachtspunten
EU -conformiteitsverklaring
Tedee Sp. z o.o. verklaart dat de Tedee radiofrequentie sloten TLV1.0 en TLV 1.1 aan de eisen voldoen
gesteld in EU richtlijn 2014/53/UE. De gehele conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende
adres: www.tedee.com/compliance
WEEE / RoHS
Om potentieel negatieve invloeden voor de leefomgeving en het milieu te voorkomen is het raadzaam
om kennis te nemen van de lokale, landelijke, richtlijnen met betrekking tot het afvoeren van elektrische
apparaten en batterijen. Het afvoeren van accu’s (indien uw tedee apparaat een accu bevat, bijvoorbeeld
tedee lock) moet gebeuren naar een speciaal daarvoor bestemd verzamelpunt of recycling. Accu’s van
tedee bevatten geen hoeveelheden kwik, cadmium of lood die meer bedragen dan de geldende norm
2006/66/WE. Gooi uw tedee apparaat niet bij het huisafval , maar geef het af bij een daarvoor bestemd
recycling- of inzamelpunt.
Bluetooth®
Het woordlogo en teken Bluetooth®, zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc en worden onder licentie
gebruikt door Tedee Sp. z o.o. Andere handelsnamen en logo’s zijn eigendom van betreffende eigenaar.
Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik valt onder de
licentiebepalingen.

Garantie
Gelimiteerde garantie van Tedee op apparaten - Tedee Sp. z o.o. garandeert dat apparaten van tedee
vrij zijn van mankementen betreffende materiaal en assemblage gedurende een periode van niet
korter dan 2 jaar vanaf de datum van particuliere aankoop. Tedee Sp. z o.o. is niet verantwoordelijk
voor onjuist gebruik van apparaten door gebruiker (inclusief andere manieren van opladen dan die
worden aanbevolen door tedee), in het bijzonder, als door gebruiker zelf aanpassingen zijn gedaan in
de hardware en/of software, zonder nadrukkelijke toestemming van tedee of zonder aanbeveling van
tedee, dan wel aanpassingen die niet geleverd zijn door tedee zelf. De volledige garantie-informatie kunt
u vinden: www.tedee.com/warranty
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technische ondersteuning
Voor technische ondersteuning vragen wij u contact op te nemen
met ons team van technische ondersteuning

support@tedee.com

www.tedee.com/support

(+48) 884 088 011
Maandag - Vrijdag
8.00- 16.00 uur (CET)

Tedee Sp. z o.o. | ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa, POLSKA
www.tedee.com | support@tedee.com

www.tedee.com
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uw activatiecode (AC)
Let op: de achtiveringscode is hoofdletter gevoeilig. Let dus op kleine en op hoofletters bij het invoeren
van de code.
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