VEILEDNING TIL BRUK AV KODELÅS Easy905G4

Monteringsvideo kan ses på www.fingeravtrykk.no
Oppsetning av kodelåsen
Innlegging av koder
Låsen kan ha 10 individuelle koder fra yttersiden. Alle sifre fra 0 til 9 kan benyttes og koden
kan inneholde fra 1 til 10 sifre. Fabrikkoden er 123#
A. Opprett den 1 masterkode, trykk: *0 + 123+ * (grønn LED blinker) + ny pinkode+
* (grønn LED blinker) + Ny pinkode igjen + *.
Heretter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang pipelyd, så er
inntastingen vellykket. Hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.
B. Opprett den 2 masterkode, trykk: * 1 + master 1 koden + * (grønn LED blinker) +
ny PINKODE + * (grønn LED blinker) + ny PINKODE igjen + *.
Heretter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang pipelyd. Da er
inntastingen vellykket. Hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.
C. Opprett brukerkoder fra nr. 2 til 9, trykk: * 2-9 + en av masterkodene + * (grønn
LED blinker) + ny PINKODE + * (grønn LED blinker) + ny PINKODE igjen + *.
Heretter skal den grønne LED blinke od skal høre en lang pipelyd. Da er inntastingen
vellykket, hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.

Bemerk: 1. ”+” er kun en markering av den neste inntastingen, IKKE en knapp du skal trykke
på.

Sletting av pinkode
Trykk * + nummeret på den koden som skal slettes + en av masterkodene + #. Heretter
skal den grønne LED blinke og du hører tre pip, da er inntastingen vellykket. Hvis den røde
LED blinker er inntastingen mislykket.
Bemerk: masterkodene kan IKKE slettes på denne måten. Disse kan kun slettes ved at
låsen nullstilles.

Innvendig enhets programmering
Kun en kode kan opprettes på den innvendige enhet. Normalt vil det innvendige håndtaket
være ulåst, men man kan låse det om man f.eks har et glassfelt ved siden av døren som man er
redd noen kan knuse for å deretter åpne døren.
Fabrikkoden på innedelen er satt til 123#.
Opprett pinkode.
Enter * 123 * (grønn diode blinker) ny pinkode * (grønn diode blinker) gjenta ny pinkode og
avslutt med * . Når den grønne diode blinker igjen og du hører en lang pipelyd er opprettelsen
gjennomført.
Ønsker man å låse innvendig håndtak er det to valg. Trykker man innvendig kode og avslutter
med # teller låsen ned og du har ca 12 sekunders utpasseringstid før innvendig håndtak låses.
Trykker man innvendig kode etterfulgt av # # låses innvendig håndtak umiddelbart.

Midlertidig åpen modus (MÅM)
Trykk # 1 + en av masterkodene + # ( grønn LED blinker ) + 1. Dette aktiverer den
midlertidige konstant åpen funksjonen (TUM). Når den grønne LED blinker og du hører en
lang pipelyd, er MÅM funksjonen aktivert og brukeren kan etter inntasting av en kode gå inn
og ut av døren uten bruk av koder. Når det tastes en kode igjen, låses døren. Ønsker man å
låse yttersiden fra innersiden i denne modusen, trykker man på power knappen på innvendig
enhet. Utvendig håndtak vil da låses etter ca 2 sekunder. Selv om man ikke er sikker på om
utvendig håndtak er låst eller ikke, kan man fortsatt trykke på power knappen på innvendig
enhet fordi den da vil låse opp i to sekunder før den igjen låses. Merk at etter å ha stilt låsen i
MÅM må man taste kode første gang for at låsen skal gå i inngrep.
Automatisk låst modus
Trykk # 1 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 0. Dette setter låsen tilbake til
automatisk låsning. Når den grønne LED blinker og du hører en lang pipelyd, er låsen tilbake
i automatisk låsningstilstand og bruker kan heretter ikke åpner døren uten bruk av koder. Man
må huske og taste kode for å deaktivere utvendig håndtak etter at låsen har vært i MÅM,
deretter vil låsen starte å låse seg automatisk igjen.



Låsen er ved kjøp satt i automatisk låst modus

Anti hærverks/innbruddsfunksjon
Trykk # 2 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 1 for å aktivere funksjonen. Når
den grønne LED blinker igjen og du hører en lang pipelyd, er funksjonen aktivert.

Trykk # 2 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 0 for å deaktivere funksjonen.
Når den grønne LED blinker igjen er funksjonen deaktivert.
Bemerk: denne funksjonen trer i kraft hvis det tastes inn feil kode 5 ganger etter hverandre.
Deretter vil låsen være blokkert i 5 minutter og vil ikke kunne benyttes i denne perioden.

Åpning av låsen fra yttersiden
Den runde PWR knappen på yttersiden aktiverer det blå nattlyset på kodetastaturet og gir
brukeren et godt overblikk over tastaturet når det er mørkt. Nattlyset vil være aktivert i max 3
sekunder etter hver tasting.
Ta opp glidedekslet: tast en gyldig kode. Når du hører at motoren har kjørt, kan døren åpnes.
Avslutt kodeinntastingen med #, dette gjør at låsen åpner umiddelbart og man slipper å vente.

Nullstilling av låsen
Nullstilling av låsen kan kun gjøres av autoriserte montører. Kontakt din forhandler eller Easy
Access AS.

Åpning av låsen med nøkler
Åpning av låsen med nøkler er kun beregnet som en nødåpning og ikke en funksjon som bør
brukes til daglig.
Sett i nøkkelen drei 90 grader og låsen er åpen.
Viktig! : hvis låsen åpnes med nøkkel, skal den også låses igjen med nøkkel før den fungerer
elektronisk.

Batteriskift
Når spenningen er lavere enn 3.3 V, vil låsen begynne å sende ut en alarm som betyr at
batteriene må skiftes. Du vil høre 8 pip og se den røde lampen blinke.

Problemløsning
Problem 1:
Låsen åpner ikke ordentlig etter at riktig pinkode er tastet.

Mulig årsak:





Mangler strøm, et av batteriene kan ha kortsluttet.
Koblingen virker ikke, sjekk ledning mellom ute og innedel.
Elektronikkfeil, kontakt Easy Access AS.
Firkantpalen er ikke montert riktig, denne har to piler på seg som må peke opp.
Mottakeren på innvendig enhet har også et merke som skal peke opp når låsen skrues
sammen

Problem 2:
Håndtaket går tungt
Mulig årsak:



Firkantpalen har ikke riktig lengde, er denne for lang vil låsen gå tungt.
Låsen er ikke plassert riktig på døren, viktig at man borrer med 12mm til skruehullene
slik at låsen ikke står i spenn. Hullene må heller ikke være skjeve.

