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Inhoudsopgave 
Uitgebreide handleiding

Waarschuwingen 
Vóór het gebruik doorlezen en voor naslag bewaren. 

Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant gegeven instructies en met inachtneming 
van de geldende normen.  

Alle componenten mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Evercom Nederland 
is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door 
derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn aangeleverd.  

Monteer de aders van de stamleiding niet in de nabijheid van voedingskabels (230/400V).  

Het is verboden vloeibare reinigers of verstuivers te gebruiken. Het is verboden de ventilatie-openingen af te sluiten. Het 
is verboden het apparaat te wijzigen. Het is verboden om beschermende onderdelen van het apparaat te verwijderen. 
Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van vloeistoffen en stof. Het is verboden de apparaten te 
installeren in de buurt van warmtebronnen. Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van schadelijke gas- 
sen, metaalstof of soortgelijke materialen.  

De installatie-, montage- en servicewerkzaamheden aan de elektrische apparaten mogen uitsluitend door 
gespecialiseerde elektriciens worden verricht.  

Sluit de stroomtoevoer af, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.  

Controleer of de installatie aan de muur correct is verricht. Breng de kabels aan volgens de toepasselijke normen. Sluit 
de voedingskabels aan volgens de aanwijzingen Gebruik uitsluitend de artikelen die in de technische specificaties zijn 
gegeven voor de eventuele uitbreiding van de installatie  

1. Tag toevoegen  
2. Tag verwijderen  
3. Werking systeem 
4. Bedrading systeem 



1. Tag toevoegen 

Stap 1: Haal de “Tag toevoegen” beheerders-kaart langs de reader. 
1. De led indicatie gaat knipperen. 
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Stap 2: Haal de desbetreffende “Evercom Tag” langs de reader. 
1. U hoort 1 pieptoon en led licht voor 1 seconde groen op: 

Tag is succesvol toegevoegd. 
2. U hoort 3 pieptonen en led licht blijft rood branden: 

Tag kan niet worden toegevoegd, omdat de tag al aangemeld is in het systeem. 
3. U kunt de Evercom tags blijven toevoegen zolang de led indicatie rood blijft knipperen.

Stap 3: Registratie afsluiten door u nogmaals de “Tag toevoegen” 
beheerders-kaart langs de reader te halen.  
1. De led indicatie brand continu rood, de reader is klaar voor normaal gebruik. 



2. Tag verwijderen 

Stap 1: Haal de “Tag verwijderen” beheerders-kaart langs de reader. 
1. De led indicatie gaat knipperen. 
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Stap 2: Haal de desbetreffende “Evercom Tag” langs de reader. 
1. U hoort 1 pieptoon en led licht voor 1 seconde groen op: 

Tag is succesvol verwijderd. 
2. U hoort 3 pieptonen en led licht blijft rood branden: 

Tag kan niet worden verwijderd, omdat de tag al verwijderd is uit het systeem. 
3. U kunt de Evercom tags blijven toevoegen zolang de led indicatie rood blijft knipperen.

Stap 3: Afsluiten door u nogmaals de “Tag verwijderen” beheerders-kaart 
langs de reader te halen.  
1. De led indicatie brand continu rood, de reader is klaar voor normaal gebruik. 



3. Werking systeem  
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Stap 1: Haal de Evercom tag langs de reader. 

U hoort 1 pieptoon en led licht 
groen op: 
Deuropener wordt aangestuurd.

U hoort 3 pieptonen en led licht 
blijft rood  
Tag niet geregistreerd in systeem.





Evercom | Intercom
Meer over Evercom

Evercom; een eenvoudig en 
modern tweedraads 
deurintercomsysteem, 
waarbij het ontwerp is 
geïnspireerd op de eenvoud 
met de functies die passen 
bij de tijd van nu. Een 7” 
inch kleurenscherm, een 
170 graden camera en 
ultramoderne technologie.



Evercom 
Evercom is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling en productie van 
deurintercomsystemen. Wij leveren 
maatwerk oplossingen voor 
appartementencomplexen. 

Evercom Nederland 
0226 – 34 11 12 
www.evercom.nl 
info@evercom.nl 
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