
EASYIN

TAKK FOR AT DU HAR VALGT ET 
EASY ACCESS PRODUKT.

VI HÅPER DU BLIR FORNØYD.

 

THANK YOU FOR CHOOSING  
EASY ACCESS.

WE HOPE YOU ARE GOING TO BE  
SATISFIED WITH OUR PRODUCT.

easyaccess.no

EASYIN



2

MONTERINGSVEILEDNING EASYIN

NB. HUSK Å TESTE AT LÅSEN FUNGERER BÅDE MED NØDNØKKEL OG  
ELEKTRONISK MED KODE FØR DU LUKKER DØREN.

1. Vende falle på 
låsekasse. Dette 
velges utfra om 
døren er høyre  
eller venstre- 
hengslet og om 
døren slår inn 
eller ut.  
 
 
 
 

2. Sett låsekassen inn i døren og skru den  
fast. Samtidig setter du på sluttstykkne  
i karmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Velg retning på håndtakene og fest  
disse med det medfølgende verktøy 
og skruer. 
 
 
 
 

Vipp opp sperren. Vri falle rundt.
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4. Før firkantpinnen fra ytterdelen  
igjennom låsekassen.  
 

Viktig: det røde merket på firkantpinnen  
må peke opp mot toppen av låsen når  
den føres igjennom låsekassen.  
 

Ledningen føres igjennom det øvre hull.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Monter på innvendig 
brakett. Fest denne til 
døren ved hjelp av  
medfølgende skruer  
inn i ytterdelen  
(venstre bilde). 
 

Viktig: Skruene må 
kappes like lange som 
tykkelsen på døren  
(høyre bilde).  
 
 
 

6. Sett pakning på som vist på bilde.  
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7. Koble sammen led- 
ningen. Ledningen  
som blir til overs  
skyves inn i hullet  
som på bilde til  
venstre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sett innedel på og fest denne  
med den nedre skruen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kapp de to skruene  
som holder innedel 
fast til ytterdel slik at 
skruene ikke er lengre 
enn tykkelsen på døren, 
men like lange eller  
max 2 mm kortere en  
tykkelsen på døren. 
 
Stram skruene lett til, 
ikke for hardt. 
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10. Sett i batteriene og 
monter på lokket 
som vist og du er klar  
til å programmere  
koder på låsen. 

MERK!  HUSK Å TEST AT BÅDE NØDNØKKEL OG 
 KODE VIRKER FØR DU LUKKER DØREN. 
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EASYIN BRUKERMANUAL 
 

1. EasyIn kan ha opptil 10 pinkoder programmert med  
bruker ID 0-9. Fabrikkoden er satt til 123, husk at man  
må avslutte koden med # 
 
A. Programmere første masterkode. 
Denne ligger på bruker nummer 0.   
 
Gjør følgende: 
*  0 123  *  ny kode  *  gjenta ny kode  *   
 
Her er et eksempel om du ønsker å legge inn din kode som 2525: 
*  0 123  *  2525  *  2525  * 
 
B. Programmere masterkode nummer 2.  
(Dette er valgfritt og du kan dermed velge å hoppe over dette punktet) 
Denne ligger på brukernummer 1.   
 
Gjør følgende: 
*  1 masterkode nr 1  *  ny kode  *  gjenta ny kode  *     
 
Her er et eksempel om du vil legge til kode 6699 som masterkode nr 2: 
*  1 2525  *  6699  *  6699  * 
 
Merk: Både brukernummer 0 og 1 blir automatisk masterkoder. En masterkode 
må brukes når man skal legge til / slette eller gjøre endringer på låsen. En mas-
terkode kan ikke slettes, men den kan endres på samme måte som den ble lagt 
til. Da bytter du bare ut 123 med den masterkoden du vil endre og starter med 
riktig brukernummer. F eks * 0 om det er den første du vil endre eller * 1 om det 
er masterkode 2 du vil endre. 
 
Her er et eksempel på å endre en masterkode som ligger på bruker * 0: 
Jeg vil endre masterkoden som er 2525 til 4455: 
*  0 2525  *  4455  *  4455  *   
 
Da skal den nye koden legge seg over den gamle og den gamle er ikke 
lenger aktiv. 
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C. Programmere vanlige pinkoder som skal ligge på brukernummer 2-9. 
For å gjøre dette må du bruke en av masterkodene du har laget. Om du 
ønsker å legge til en pinkode som skal være 9998 , gjør du følgende: 
*  2 2525  *  9998  *  9998  *  
  
Da er det denne koden som skal brukes på låsen og den ligger da på 
brukernummer 2.  Om du senere ønsker å slette denne koden er det 
brukernummer 2 du skal slette og ikke selve koden.  
 
 

2. Slette vanlige pinkoder. 
Det er kun kodene som ligger på brukernummer 2-9 som kan slettes. 
Dersom du ønsker å slette koden som ligger på brukernummer 3  
gjør du følgende: *  3 din masterkode #   
 
Om din masterkode er 2525 blir eksempelet slik: 
*  3 2525 #  
  
Deretter tester du at den koden du ønsket å slette ikke lenger virker. 
 
 

3. Konstant åpen modus (MÅM) og Alltid låst modus (ALM) 
Merk: Denne låsen er satt i innstillingen konstant åpen modus, i denne innstill-
ingen kan brukeren gå inn og ut , uten å taste kode. 
 
A. Aktiver ”Alltid låst modus”. 
Tast følgende: # 1 din masterkode # 0 
 
Eksempel: Hvis din masterkode er 1234 så skal man taste #1 1234 #0. 
Husk at hvis håndtaket er i inngrep når denne prosedyren utføres så må 
man taste kode en gang for å få den til å gå i lås. Neste gang man da 
taster kode vil den låse opp og forbli åpen noen sekunder før den låser 
seg automatisk igjen.  
 
B. Aktiver “Konstant åpen modus”. 
Tast følgende: # 1 din masterkode # 1 
 
Eksempel: Hvis din masterkode er 1234 så skal man taste #1 1234 # 1. 
Deretter vil håndtaket forbli åpen neste gang man taster kode. 
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C. Stille hvor mange sekunder låsen skal forbli åpen etter at den har 
blitt låst opp når den er i “Alltid låst modus” før den går i lås igjen. 
Fra fabrikk satt til 3 sekunder.  
 
Tast #3 din masterkode # antall sekunder (001-255 Sek).  
 
Eksempel : Hvis din masterkode er 1234 og du ønsker autolås etter  
10 sekunder taster man : #3 1234 # 010  
 
 

4. Blokkere utvendig tastatur fra innsiden  
 
A. Blokker utvendig tastatur fra innersiden . 
Når utvendig håndtak er i konstant åpen modus, trykker du en gang 
på låseknappen på innersiden for å låse det utvendige tastaturet og 
håndtaket. Da vil du høre et langt pip og et rødt LED lys blinker hvert 
femte sekund og den innvendige låseknappen vil lyse I ett minutt. I 
denne tilstanden kan ingen bruke utvendig tastatur eller komme inn 
frem til denne funksjonen blir slått av.  
 
Når det utvendige tastaturet er i konstant låst modus, trykker du på 
låseknappen på innsiden for å låse utvendig tastatur. Da hører du 
et langt pip og det utvendige Led lyset blinker hvert femte sekund 
og lyset på den innvendige knappen lyser I ett minutt. Det utvendige 
tastaturet vil være lås og ingen kan komme inn når låsen er I denne 
tilstanden. 
 
B. Lås opp det utvendige tastaturet fra innersiden. 
Når det utvendige håndtaket er i konstant åpen modus og det utven-
dige tastatur og håndtak er låst, trykk på lås opp knappen på innersi-
den eller ta ned håndtaket på innersiden for å låse opp igjen utvendig 
tastatur og håndtak. LED lyset vil da slutte å blinke. 
 
Når det utvendige håndtak er i automatisk låst modus, trykk på lås 
opp knappen på innersiden eller ta ned håndtaket på innersiden for å 
låse opp igjen det utvendige tastaturet. Det røde LED lyset vil da slutte 
å blinke.  
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5. Lås opp det utvendige tastaturet fra utsiden 
Tast følgende: # 4 admin PIN kode # Her er et eksempel om admin PIN 
kode er 1234: Tast så; # 4 1234 # Når den grønne LED lampen lyser tre 
ganger og du hører et langt pip, er det utvendige tastaturet aktivert.  
 
 

6. Aktiver/Deaktiver LED blinking når det utvendige  
tastaturet er låst. 
Merk: Det utvendige LED lyset fortsetter å blinke og den innvendige låseknappen 
lyser i ett minutt når det utvendige tastaturet er låst. Dette kan deaktiveres for å 
spare strøm. 

 
A. Deaktiver LED blinking når det utvendige tastaturet er låst. 
Gjør følgende:  
# 5 admin PIN kode # 0 
 
Her er et eksempel, om admin PIN kode er 1234: Tast; # 5 1234 # 0.  
Da slutter LED lyset å blinke og innvendig låseknapp beginner å lyse.  
 
B. Aktiver LED blinking når det utvendige tastaturet er låst. 
Tast #5 Admin kode # 1.  
 
Eksempel: Hvis admin koden er 1234, taster man #5 1234#1 
 

7.  Anti –hærverk funksjon 
Merk: Når denne funksjonen er aktivert, vil det utvendige tastatur være låst i tre 
minutter hvis en bruker taster feil kode fem ganger. 
 

A. Aktiver anti-hærverks funksjon 
Tast følgende:  
# 2 admin PIN kode #  1.  
 
Eksempel: Om adminpinkoden er 1234,   taster du:  #  2 1234 # 1. Da 
lyser grønn LED lampe og man hører et langt pip.  
 
B. Deaktiver anti-hærverksfunksjon 
Tast følgende : # 2 admin PIN kode #  0. Eksempel om adminpinkoden er  
1234, taster du:  #  2 1234 # 0. Da lyser de3n grønne LED lampen og du 
hører et langt pip. 
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8. Låse opp fra utsiden.  
 
A. Lås opp med pinkode. 
Tast Pinkode og # direkte på utvendig tastatur.   
 
Eksempel: om pinkoden er 1234 , taster du 1234 og #. Om koden er riktig 
lyser den grønne LED lampen og du hører at motor åpner, deretter kan 
man ta håndtaket ned og gå inn.   
 
B. Lås opp med nødnøkkel. 
Sett nøkkel loddrett inn i sylinder og vri kun 90 grader, slik at nøkkel lig-
ger vannrett i sylinderen. Derettter tar du håndtak ned og går inn. Nøkkel 
vris tilbake til utgangsposisjon og tas ut. 
 
 

9. Nullstill låsen. 
Finn nullstillingsknappen på den innvendige enheten.  
 
Press nullstillingsknappen inn og hold den inne et øyeblikk.  
 
Både grønn og rød lampe vil blinke og du hører et langt pip.  
 
Da vil alle koder som er programmert bli slettet og låsen er tilbake til 
fabrikk innstilling som er 123 # og låsen er tilbake til konstant åpen 
modus.
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EASYIN PROGRAMMING MANUAL 

I. Program Users. The EasyIN can have 10 PIN code users 
programmed with User ID 0-9. The factory-set admin  
user PIN code is 123)  
 
A.Program Admin User #0 
Sequence:  
*0123* (green light blinks three times) new code*(green light blinks 
three times) new code again*.  
 
Example: if the new PIN code of Admin User #0 is 123456, enter 
*0123*123456*123456*. If the programming succeeds, the green LED 
will light up and one long beep will be heard. If it fails, the red LED will 
blink three times.  
 
B. Program Admin User #1 
Sequence:  
*1123*(green light blinks three times) new code*(green light blinks  
three times)new code again*.  
 
Example: if the new PIN code of Admin User #1 is 567890, enter 
*0123*567890*567890*. If the programming succeeds, the green LED 
will light up and one long beep will be heard. If it fails, the red LED will 
blink three times. 
 
Note: User #0 and User #1 are both administrators who manage the other PIN 
code users and cannot be deleted individually.  
 
C. Program the other PIN code users (User ID 2~9) 
Program them in the same sequence as the admin users.  
 
 

II. Delete Users 
Sequence:  
*User ID to delete (the green LED blinks one time) admin PIN code#. 
Example, if the admin code is 123456, and User #3 needs to be deleted, 
enter *3123456#. If the user is deleted successfully, the green LED will 
blink three times and three beeps will be heard. If the deletion fails, the 
red LED will blink three times. 
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III. Unlock from outside 
Merk: Denne låsen er satt i innstillingen konstant åpen modus, i denne innstill-
ingen kan brukeren gå inn og ut , uten å taste kode. 
 
A. Unlock with PIN codes 
Press PIN code# directly on the outside touch screen keypad.  
 
Example: if the user PIN code is 23456, enter 23456#. If the PIN code  
is correct, the green LED will light up and the motor will be running. 
Then push down the handle to open the door.  
 
B. Unlock with the override key 
Insert the key vertically into the keyhole in the outside handle,  
turn it 90 degrees to right and then push down the handle to unlock.  
 
 

IV. Set Constant Open Mode 
 
A. Activate Constant Open Mode 
Sequence:  
#1 (the green LED blinks one time) admin PIN code# (the green LED 
blinks three times) 1. Example: if the admin PIN code 123456, enter 
#1123456#1. If the setting succeeds, the green LED will light up and one 
long beep is heard.   
 
B. Deactivate Constant Open Mode 
Sequence:  
#2 (the green LED blinks one time) admin PIN code# (the green LED 
blinks three times) 0. Example: if the admin PIN code 123456, enter 
#2123456#0. If the setting succeeds, the green LED will light up and one 
long beep is heard.  
 
 

V. Lock/unlock the outside keypad from inside 
 
A. Lock the outside keypad from inside 
Press the lock button on the inside unit to lock the outside keypad. When 
the outside keypad is locked, a long beep will be heard, the outside red 
LED will blink every 5 seconds and the inside lock button light will stay 
on for one minute. Nobody can use the outside keypad to get access any 
more in that case until it’s unlocked.  
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B. Unlock the outside keypad from inside 
Press the unlock button on the inside unit or just push down the inside 
handle to unlock the outside keypad.  
 
 

VI. Unlock the outside keypad from outside 
Sequence:  
#3admin PIN code#. Example: if the admin PIN code is 123456, enter 
#3123456#. When the green LED blinks three times and a long beep is 
heard, the outside keypad is unlocked. 
 
 

VII. Counter malicious-use function 
Note: when this function is activated, the outside keypad will be locked for three 
minutes if a user enters an incorrect PIN code for five consecutive times. 
 

A. Activate Counter Malicious-use function 
Sequence: 
#2 (the green LED blinks one time) admin PIN code# (the green  
LED blinks three times) 1. Example: if the admin PIN code is 123456, 
enter #2123456#1. When it succeeds, the green LED will light up and a 
long beep will be heard.  
 
B. Deactivate Counter Malicious-use function 
Sequence: #2 (the green LED blinks one time) admin PIN code# (the 
green LED blinks three times) 0. Example: if the admin PIN code is 
123456, enter #2123456#0. When it succeeds, the green LED will light up 
and a long beep will be heard 
 
 

VIII. Counter malicious-use function 
Find the Reset button in the inside unit. Press and hold the reset button 
to reset the lock. If resetting succeeds, both the green and red LEDs will 
blink and two long beeps will be heard. Then all the programmed users 
will be removed and the admin user PIN code will be changed back to 
123. 



14

NOTATER/ NOTES
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NOTATER/ NOTES
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