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TAKK FOR AT DU HAR VALGT ET 
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VI HÅPER DU BLIR FORNØYD.

TACK FÖR ATT DU VALDE EN 
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VI HOPPAS DU BLIR NÖJD.

THANK YOU FOR CHOOSING  
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WE HOPE YOU WILL BE SATISFIED  
WITH OUR PRODUCT.
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For å gi deg de beste forutsetninger,  
anbefaler vi å se våre monteringsvideoer  
og lese bruksanvisningen nøye. 

Du kan få tips og hjelp med  
din montering ved å se vår  
monterings-video av dette  
produktet. 

Videoen finner man på  
www.fingeravtrykk.no, klikk  
på fanen «Montering» og se  
video. Der finner man også  
en video av hvordan du  
programmerer låsen.

DETTE TRENGER DU  
FOR MONTERINGEN:
Skrutrekker (stjerne) og avbiter.

VIKTIG INFO:

Easy Access sine låser leveres med mekanisk nødnøkkel og det er viktig å ha 
kontroll på disse utenfor boligen da det kun er disse som kan åpne døren om 
batteriene dør ut eller om det blir en feil på elektronikken. 

Nødnøkkel funksjonen er kun ment til bruk i nødstilfeller og skal ikke benyttes  
i hverdagen. Om du opplever feil på låsen så ta kontakt med Easy Access sin  
kundeservice umiddelbart for utbedring slik at man alltid har både den  
mekaniske nødnøkkel og den elektroniske delen til å fungere. Test at nødnøkkel 
fungerer etter installasjon av låsen. 

Easy Access AS fraskriver seg alle kostnader knyttet til manglende nødnøkkel 
ved for eksempel åpning av låsen av låsesmed, om man skulle få feil på den 
elektroniske delen. 
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1. Easy Access låsene kommer fra fabrikk slik at de kan passe til dører 
som slår mot høyre og mot venstre uavhengig om de slår inn eller 
ut. Derfor må man i noen tilfeller vende slagretning på låsekassen. 
Det gjør man ved å skrue av de fire små skruene som holder selve 
stolpen til låsekassen. Ta av stolpen og vend de to nederste tappene 
som eventuelt peker feil. (hakereilen skal ikke vendes). Man må også 
til slutt i monteringen sette på håndtaket riktig vei på både ute og  
innedel ved å benytte de to festeskruene og den medfølgende  
verktøyet.

2. Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som  
begge må peke opp når man trer den gjennom låsekassen og den 
siden av firkantpinnen som er rød skal være opp mot toppen av  
låsen.

3. Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkel- 
systemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader  
til en av sidene, når nøkkelen står vannrett kan man åpne døren.  
For å få nøkkelen ut igjen vrir man 90 grader tilbake, da kan man 
trekke den ut igjen. Det er viktig å ha god kontroll på hvor  
nødnøklene befinner seg og de kan ikke ligge inne i boligen om  
man kun har èn inngang.

4. Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ute- og innerdel,  
ellers vil det kunne kondensere mellom kald/varm side og man  
kan få fuktskader inne i døren og i låsen, da vil garantien bortfalle.

5. Når du er ferdig med monteringen, er det viktig å gå gjennom  
sjekklisten før du lukker igjen døren.

VIKTIGE TIPS
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MONTERINGSVEILEDNING

Har du lest viktige tips og sett monterings-videoene på  
hjemmesiden vår? Det annbefales å lese gjennom hele  
monteringveiledningen før du starter. (side 6 - 7 og 8)

1. Montering
Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du  
monterer låsen. Dette er en sikkerhet om du skulle  
glemme å sette batteri i når du er ferdig med å  
montere og deretter lukke døren.

Når du har demontert den eksisterende låsekassen  
m.m setter du inn den nye som ligger vedlagt i esken. 
Husk å påse at fallen og utløseren på låsekassen  
peker rett vei i forhold til døren er hengslet, les  
punkt 1 på side 5. Fest låskassen med de samme  
skruene som holdt den gamle låsekassen på plass.  
Deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i karmen. 

Det medfølger også et utbyggingsbeslag på 2mm som man må benytte om avstanden 
mellom låsekasse og sluttstykke blir for stor slik at låsekassens hakereile ikke  
automatisk slår ut når døren lukkes.

2. UTVENDIG ENHET
Plasser den medfølgende gummipakningen på låsens  
utvendige bakside, det er forskjell på pakningene så  
sørg for å benytte den riktige med kun en leppe som  
skal dekke låsen utvendig. Den andre pakningen har to 
lepper som skal dekke både lås og innvendig brakett.  
Tre ledningen igjennom øverste hull på døren og  
firkantpinnen gjennom det nederste.

MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt  
merke skal være opp mot toppen av låsen, ellers vil  
ikke låsen virke!

 
MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør.  
Fordel isolasjonen oppe og nede for å forhindre kuldebro.
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3. INNVENDIG ENHET
Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne 
skrues fast til den utvendige enheten med de 4  
medfølgende maskinskruene fra dørens bakside/ 
innside gjennom låsekassen. Ikke stram disse  
skruene med drill eller med for stor kraft på  
skrutrekkeren da dette kan føre til at nødnøkkel 
funksjon kan bli skadet.

Skruene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), 
sørg for å ha minimum 0,5 cm lengde å skru inn,  
men de kan heller ikke være for lange da de butter I 
bunnen av gjengene.

4.
Tre deretter på den innvendige gummipakningen og
koble ledningen fra ytterdel inn på innvendig del. Det 
er kun en måte å koble ledningen til innvendig del. 

Overskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot 
låsekassen samtidig som du trer den innvendige  
enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn  
mot pakningen og døren.

5.
Skru deretter fast innedelen til braketten med de  
3 korte med- følgende maskinskruene. 1 under  
håndtaket (den lengste av de), og de 2 korteste  
gjennom batteriholderen på hver sin side øverst. 
Sett i batteriene 3 stk AA 1,5V, husk å vende «+»  
og «-» polene riktig. Sett deretter på batteridekselet.

6.
Velg retning på håndtakene til ute og innedel og  
sett disse på, de festes med to skruer på baksiden  
av håndtaket ved hjelp av det medfølgende verktøy.

Forventet levetid er ca 6 - 12 mnd. Når låsen varsler 
med flere raske pipelyder ved åpning, bør man bytte 
batterier. Det anbefales og benytte batterier av god 
kvalitet ved batteribytte.
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1. 
Prøv nå å beveg det innvendige håndtaket nedover, dette skal bevege seg lett,  
samtidig som den store tappen på låsekassen dras inn. Hvis ikke denne beveger  
seg lett kan det være at låsen er montert skjevt på døren.

2. 
Ved å trykke inn den minste tappen på låsekassen skal hakereilen sprette ut. Trykk 
håndtaket innvendig helt ned for å trekke denne inn igjen, og slipp. Hakereilen skal  
nå være trukket tilbake i låsekassen.

3. 
Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining.
Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut 
nøkkelen.

4. 
Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen (HOLD DØREN ÅPEN) ved 
å taste inn fabrikkoden på yttterdelen og låsen låses opp. Displayet blinker grønt og 
låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes. Fabrikkkoden er fra fabrikk satt til 123 #, 
man avslutter alltid med # også etter at man har endret koden til sin egen.

5. 
Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket må  
slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og karmen  
er for stor, da må man fore ut sluttstykket i karmen. Benytt medfølgende beslag  
på 2 mm.

SJEKKLISTE

Før du lukker døren, gå gjennom følgende punkter:  

VIKTIG!  
PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.  
For å legge inn nye brukerer/masterkoder,  
se side 10.
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PROGRAMMERINGSVEILEDNING 

EASYCODE TOUCH 
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PROGRAMMERINGSVEILEDNING

  INNLEGGING AV KODER
Låsen kan ha 999 individuelle koder. Alle brukerkoder legges inn på tallene 000 
til 999. Masterkodene legges inn på tallene 000 - 001 og 002. Masterkodene er de 
som kan legge til og slette brukere. Alle koder kan inneholde fra 1 til 10 sifre. 

Fabrikkoden er 123 #.

A. OPPRETT MASTERKODE

Trykk: * 000 123 * ny masterkode * Ny masterkode igjen *.

Eksempel; * 000 123 * 3456 * 3456 *

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket,  
rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

B. OPPRETT DE TO ANDRE MASTERKODENE  
(Det er valgfritt å legge inn to ekstra masterkoder, man kan ha kun en)

Trykk: * 001 masterkoden  * ny masterkode  * ny masterkode igjen  *.

Eksempel; * 001  3456 * 6789 * 6789 *

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt 
lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

C. OPPRETTE BRUKERKODER 
(Brukerkodene legges på brukernummer mellom 003-999)

Trykk: * 003  masterkoden  * ny brukerkode  * ny brukerkode igjen  *.

Eksempel; * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt 
lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

  ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN
Berør displayet, den vil da begynne å lyse blått. Tast koden og avslutt med #. 
Du hører motoren setter håndtaket i inngrep og du kan nå åpne døren.
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  INNLEGGING AV BRIKKE
Låsen kan ha 999 brikker. Alle brikker legges inn på tallene 000 til 999.  
Det følger med tre kodebrikker. 

OPPRETTE EN BRIKKE

Trykk: # 8 bruker id masterkoden # legg kortet inntil låsen

Eksempel; # 8 000 3456 # legg kortet inntil låsen

  SLETTING AV KODER
 
SLETTE BRUKERKODER

Trykk * nummeret som koden ligger på, masterkode #

Eksempel; * 003 3456 # 

Så blinker displayet rødt og du hører en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og  
inntastingen vellykket.

 
Masterkodene kan IKKE slettes, men kun endres til nye masterkoder. 
Eksempel; * 000 masterkode * ny masterkode * gjenta ny masterkode *

Låsen kan også nullstilles ved å kontakte oss på post@fingeravtrykk.no

  SLETTING AV BRIKKER
 
SLETTE BRIKKER

Trykk # 9, bruker id masterkode # 

Eksempel; # 9, 000 3456 # 

Så blinker displayet rødt og du høre en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og  
inntastingen vellykket.
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PROGRAMMERINGSVEILEDNING FORTSETTER

  MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)
Trykk # 1 en av masterkodene # 1

Eksempel; # 1 3456 # 1

Displayet lyser grønt og du hører ett langt pip. Du har nå gjort låsen klar for midler- 
tidlige konstant åpen funksjon. Døren er nå fortsatt låst. For å aktiviserere funksjonen 
må man taste en kode #, displayet blinker grønt, da vil du kunne gå ut og inn av døren 
uten bruk av kode.

Ønsker man nå å låse yttersiden fra innsiden, trykker man på power knappen  
innvendig, da går håndtaket utvendig i lås. Hold power knappen inne i 2 sekunder,  
så låser du opp håndaket utvendig igjen.

NB; Når låsen er satt i åpen modus og du har låst med power knappen innvendig,  
er slik at om  det kommer noen hjem og taster kode utvendig, forblir låsen åpen.  
Da må man på nytt trykke på power knappen innvendig for å låse igjen. Man kan også 
låse ved å trykke koden fra yttersiden om man forlater boligen. 

  TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)
Trykk # 1 en av masterkodene # 0. 

Display blinker grønt med ett langt pip. Så taster du en kode #, displayet vil blinke 
rødt og låsen er da tilbake til konstant låst utvendig. Du må nå taste kode hver  
gang du skal inn døren.

Eksempel; # 1 3456 # 0 

  ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN
Trykk # 0 en av masterkodene # så en av følgende koder;  
0 lydløs, 1 lav, 2 normal.

Eksempel; # 0 3456 # 1 (låsen kommer med kode 2 normal fra fabrikk)

  INNVENDIG POWERKNAPP 
Holder man knappen inne i ca to sekunder, aktiveres håndtaket utvendig.  
Døren vil da være åpen utenfra. Den vil da være åpen frem til man igjen trykker  
på powerknappen eller taster kode utenfra.
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  ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON
Denne funksjonen gjør at låsen blokkeres i 3 minutter, om man taster feil kode  
5 ganger etter hverandre. Etter 3 minutter virker låsen normalt igjen.

SETTE FUNKSJONEN PÅ 
Trykk # 2 masterkode # 1 
Eksempel; # 2 3456 # 1

SLÅ AV FUNKSJONEN 
Trykk # 2 masterkode # 0 
Eksempel; # 2 3456 # 0 

  KAMUFLERE KODEN FOR ANDRE
Denne funksjonen gjør at du kan taste andre tall før og etter koden du bruker. Dette 
kan for eksempel brukes når du skal taste koden din når du er sammen med andre 
som ikke skal ha tilgang. Er din kode for eksempel 3456, kan du taste 21345681 #,  
så vil døren åpne seg. Låsen er satt i denne funksjonen fra fabrikk.

SETTE FUNKSJONEN PÅ 
Trykk # 4 masterkode # 1 
Eksempel; # 4 3456 # 1

SLÅ AV FUNKSJONEN 
Trykk # 4 masterkode # 0 
Eksempel; # 4 3456 # 0

  BATTERISKIFT
Når låsen trenger nye batterier, vil den gi fra seg 8 pip når du åpner låsen på vanlig 
måte. Dette skifter du enkelt ved å fjerne dekslet på innerdelen. Du trenger ikke  
programmere låsen om igjen etter batteriskift.
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Se monteringsvideo på  
www.fingeravtrykk.no

– Filmen ger dig många  
goda råd och ock gör  
monteringen enklare. 

Dessa verktyg behöver  
du för monteringen: 
stjärnskruvmejsel samt  
kraftavbitare.. Använd inte 

skruvdragare

VIKTIG INFORMATION: 

Ditt Easy Access-lås har en mekanisk nödnyckel som det är viktigt att ha  
tillgång till utanför hemmet eftersom det bara är de som kan öppna dörren  
om batterierna  tar slut eller om det blir fel på elektroniken. 

Nödnyckel Funktionen är endast avsedd för nödsituation och bör inte användas  
i vardagen, om du upplever fel på ditt lås, kontakta Easy Access kundservice eller 
din butik för reparation så att både den mekaniska nödnyckeln och den elektro- 
niska delen att fungerar. Testa nödnyckeln efter att du har installerat låset.

Easy Access AS friskriver sig alla kostnader som för att saknad nödnyckel att till 
exempel för att öppna låset via en låssmed om ett fel uppstår i den elektroniska 
delen. 
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1. Easy Access låset levereras från fabrik så att de passar både höger 
och vänsterhängda dörrar oavsett om de är inåt eller utåtgående. 
Därför kan det hända att man måsta vända slagriktningen på lås- 
huset. Det gör man med att skruva upp de fyra små skruvarna som 
håller själva stolpen till låshuset. Ta av stolpen och vänd de två ned- 
ersta, regeln och utlösaren om de eventuellt pekar fel. (hakregeln 
skall inte vändas). Man måste också i slutet på monteringen sätta  
fast handtagen rätt håll på både ytter- och inner-delen med de två 
skruvarna och den medföljande skruvmejseln.

2. När man skall montera utedelen på dörren, så finns det på fyrkant-
spinnen 2 pilar på båda sidorna av fyrkantspinnen som måste peka 
uppåt innan man trär den genom låshuset och den sida av fyrkant-
spinnen som är röd skall vara vänd uppåt.

3. Nödnycklarna har en annorlunda funktion än andra nyckelsystem. 
För att låsa upp sätter man i nyckeln och vrider 90 grader (valfritt 
håll), när nyckeln är vågrätt kan man öppna  dörren med handtaget. 
För att få ut nyckeln igen så måste man vrida tillbaka 90 grader, då 
kan nyckeln tas ut. Det är viktigt att veta var nödnycklarna finns och 
att dessa inte finns i bostaden om man bara har en ingång.

4. Man måste använda den medföljande isoleringen mellan ytter- och 
inner-del, annars kan det bildas kondens mellan den kalla och varma 
sidan vilket kan skapa fuktskador inuti dörren och i låset.

5. När du är klar att montera din enhet, är det viktigt att gå verifiera 
checklistan Innan du stänger dörren för första gången.

VIKTIGA TIPS
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MONTERINGSANVISNING

Har du läst viktiga råd och sett på monteringsfilmerna på vår 
websida? Vi rekommenderar att du läser genom installation-
sinstruktionen före du startar. (sidan 16 - 18)

1. Montering
Ta ut de medföljande nycklarna och stoppa dessa i fickan 
innan du börjar montera dörrlåset, detta för att du inte  
skall glömma dessa på insidan senare och av misstag  
stänga dörren utan tillgång till nycklarna. 

När du demonterat det befintliga låskistan och slut- 
blecket, sätter du in det nya låskistan och skruvar fast  
det med samma skruvar som höll den gamla låskistan  
på plats. Därefter monterar du slutblecket i karmen. Kom 
ihåg och kontrollera att fallet Är rättvänt i förhållande till 
hängningen av dörren, se punkt 1 under viktiga tips.

Det medföljer även ett utbyggnadsbeslag på 2mm som man måste använda om 
avståndet mellan låshuset och slutblecket blir för stort så att hakregeln inte  
automatiskt slår ut när dörren stängs.

2. UTVÄNDIG ENHET
Placera den medföljande gummipackningen på ytterdelens 
baksida, packningarna dessa är lite olika se så säkerställ 
att du använder rätt packning. Trä kontakten i genom det 
översta hålet på dörren och fyrkantspinnen i genom det 
nedersta.

OBS! Pilarna på fyrkantspinnen och den röda  
markeringen måste peka uppåt, annars kommer  
inte låset att fungera!

 
OBS! använd den medföljande isoleringen når låset  
monteras på en ytterdörr. Fördela isoleringen mellan   
övre och nedre hålen för att förhindra köldbrygga.
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3. INVÄNDIG ENHET

Sätt monteringsplattan med det större hålet uppåt, 
fyrkantspinnen skall gå igenom det lilla hålet. Mon-
teringsplattan skruvas fast med de 4st medföljande 
kortningsbara maskinskruvarna från dörrens insida 
genom låshuset. Dra inte åt dessa skruvar med skruv- 
dragare eller med för stor kraft med skruvmejsel då 
detta kan leda till att nödnyckelfunktionen ej fungerar. 
Skruvarna måste anpassas i längd, var noga med att 
ha minst 5mm längd att skruvas in, men de får heller 
inte vara för långa, då kan dom gå i botten och enhet-
en sitter ej ordentligt.

4. 
Montera den invändiga gummipackningen ovanpå 
monteringsplattan och koppla ihop kabeln från ytter-
delen i innerdelen. Se till att montera kontakten med 
rätt orientering så funktion erhålls (notera kontaktens 
stift bara passar på ett håll). Överflödig kabel träs in 
i hålet mot låshuset samtidigt som du monterar den 
invändiga delen på fyrkantspinnen genom att skjuta 
den helt in mot gummipackningen och dörren.

5.
Skruva därefter fast den invändiga enheten mot mon-
teringsplattan med de 3 korta maskinskruvarna, de 
två kortare används i batterihållaren och den längsta 
under handtaget. Sätt i batterierna 3st AA 1,5v, notera 
orienteringen av batterierna. Sätt därefter på batteri- 
locket som hålls fast via en magnet.

6. 
Välj riktning på handtagen på ytter- och inner-del och 
sätt fast dessa med 2st skruvar på baksidan av varje 
handtag med hjälp av den medföljande torx skruv- 
mejseln. Beräknad batteritid är ca 6 – 12 månader 
vid normalt användande. Vi rekommenderar att du 
använder alkaline batterier av god kvalitet vid batteri- 
byte.
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1. 
Pröva att trycka ned det invändiga dörrhandtaget, detta skall röra sig lätt samtidigt 
som hakregeln dras in, om det inte går lätt så är låset vara troligen monterat med 
sned inspänning på dörren.

2. 
Genom att trycka in den lilla tappen (utlösaren) på låshuset skall hakregel falla ut. 
Tryck ned inre dörrhandtaget helt för att den ska dras in den igen. Hakregeln skall  
nu gå in i låshuset.

3. 
Sätt i nödnyckelen i den utvändiga enhetens dörrhandtag och vrid nyckeln ett kvarts 
varv. Utvändigt handtag skall nu vara i inkopplat och du kan nu prova att öppna låset, 
tryck först på den lilla tappen(utlösaren) på låshuset för att få ut hakregeln, och tryck 
sedan på handtaget för att se att den går in igen. Vrid ett kvarts varv tillbaka för att ta 
ut nyckeln, verifiera att hakregeln inte faller ut.

4. 
När allt är monterat, kontrollerat och monterat, testar du låset (Stäng ej dörren)  
genom att knappa in fabrikskoden på ytterdelen och låset låses upp. En grön LED 
skall tändas och låset avger ett PIP innan dörren kan öppnas. Fabrikskoden är 123 #, 
man avslutar alltid med # även efter man ändrat koden till sin egen.

5. 
Stäng dörren och kolla så att hakregeln faller ut när dörren är stängd, handtaget 
måste släppas. Om den inte faller ut när dörren är stängd, är avståndet för stort  
mellan dörren och karm. Då måste man flytta ut slutblecket. Använd medföljande 
distans beslag på 2 mm.

CHECKLISTA

INNAN DU STÄNGER DÖRREN, GÅ IGENOM FÖLJANDE PUNKTER
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PROGRAMERINGSANVISNING

TILL EASYCODE TOUCH



20

PROGRAMERINGSANVISNING

  PROGRAMERING
Låset kan ha 999 individuella koder. Alla användarkoder anges i siffrorna 003  
till 999. Masterkoderna anges med siffrorna 000-001 och 002. Masterkoderna  
är dom som kan Lägga till och ta bort användare. Alla koder kan innehålla från  
1 till 10 siffror.

Fabrikskoden är 123 #

A. SKAPA DEN FÖRSTA MASTERKODEN 

Tryck: *000  123  * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel; * 000 123 * 3456 * 3456 *

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud,   
då har Programmeringen lyckats. 

B. SKAPA DEN ANDRA MASTERKODEN  
(Det är valfritt att ange ytterligare två masterkoder, man kan bara ha en)

Tryck: *001  3456  * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel; * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud,  
då har Programmeringen lyckats. 

C. SKAPA ANVÄNDARKODER  
(Användarkoder läggs till i användarnumret mellan 003-999)

Tryck: * 003  masterkoden  * ny användarkod * ny användarkod igen *

Exempel; * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Därefter skall den gröna LED blinka och du skall höra ett långt pip ljud,   
då har programmeringen lyckats. 

  ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN
Tryck på displayen så kommer den att bli ljusblå. Ange koden och avsluta med #.  
Du hör motorn snurra och den aktiverar dörrhandtaget. Nu kan du öppna dörren
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  PROGRAMERING AV CHIP
Låset kan ha 999 taggar.  Alla taggar sparas i intervallet till på siffrorna 000 till 
999. Det medföljer 3 taggar i förpackningen.

 
PROGRAMERA EN TAG

Tryck; # 8  användarid, masterkod #  placera sedan kortet på låset. 

Exempel för att lägga in den första taggen: # 8 000, 3456 # placera kortet på låset.  

  BORTTAGNING AV KODER

Tryck * användarnr för den kod du skall ta bort, en av masterkoderna #. 

Exempel; *003 3456 # 

Därefter skall den röda LED lampan blinka och du hör ett pip, då har  
programmeringen lyckats.  

OBS: masterkoderna kan INTE tas bort på detta sätt. Dessa kan endast ändras  
till nya masterkoder, exempel;  
* 000 masterkod * ny masterkod * repetera ny masterkod *

Låset kan återställas till fabriksinställningar, kontakta post@fingeravtrykk.no  
för mer information. 

  BORTTAGNING AV TAGGAR
 
Tryck # 9, användarnr som den taggen du skall ta bort ligger på,  
en av masterkoderna #. 

Exempel; #9, 000 3456 #  

Därefter skall den röda LED lampan blinka och du hör ett pip, då har  
programmeringen lyckats. 
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PROGRAMMERINGSANVISNING FORTSÄTTER

  TILLFÄLLIGT ÖPPET LÄGE
Tryck # 1  en av masterkoderna  # 1

Exempel ; # 1 3456 # 1

Tryck # 1  en av masterkoderna  # 1 Exempel ; # 1 3456 # 1 Detta aktiverar den till- 
fälligt öppen funktionen. Tryck du din användar kod # Nu er funktion öppet läge  
aktiverat. Nu kan användaren gå in och ut genom dörren utan att använda koder.  
När det trycks en kod igen, låses dörren. 

Önskar man att låsa yttersidan från insidan i detta läge, trycker man kort på Power 
knappen på inne delen. Ytterhandtaget kommer då att låsas. Även om man inte är 
säker på om utvändigt handtag är låst eller inte, kan man trycka på Power knappen  
på invändiga enheten  som då den kommer att  låsa upp i två sekunder innan den 
låses igen.

OBS! När låset är inställt på öppet läge och du har låst med power knappen på inre 
enheten, och någon kommer hem och använder kod från utsidan måste du trycka 
på power knappen invändigt igen for att låsa. Man kan också låsa igen från utsidan 
genom att trycka sin kod. 

  AUTOMATISK LÅST LÄGE
Tryck # 1  en av masterkoderna  #  0

Exempel; # 1 3456 # 0

Detta sätter låset tillbaka till automatisk låsning. När den gröna LED blinkar och 
du hör ett långt pip-ljud, är låset åter i automatiskt låst läge och användaren kan 
därefter inte öppna dörren utan att använda koder. Man måste komma ihåg att slå 
in kod för att avaktivera utvändigt handtag efter att låset varit i tillfälligt öppet läge, 
därefter kommer låset att låsa sig automatiskt igen. 

Låset är, vid köp, satt i automatisk låst läge.

  INVÄNDIG POWERKNAPP 
Om man håller knappen i två sekunder och sedan släpper den så aktiveras  
handtaget på utsidan. Dörren är nu öppen från utsidan. Den kommer sedan att  
vare öppen tills du trycker på knappen igen eller anger en kod från utsidan.
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  ANTI SKADEGÖRELSE/INBROTTSFUNKTION
Denna funktion träder i kraft om det trycks in fel kod 5 gånger efter varandra  
låset kommer att vara blockerat i 3 minuter och kommer inte att kunna användas 
under denna period.

AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ; 
Tryck # 2  en av masterkoderna  # 1 
EXEMPEL; # 2 3456 # 1

STÄNGA AV FUNKTIONEN; 
Tryck # 2  en av masterkoderna  # 0  
EXEMPEL; # 2 3456 # 0

  KAMOUFLERA KODEN FÖR ANDRA
Med den här funktionen kan du ange nummer före och efter koden du använder. Detta 
kan till exempel användas när du är med andra som inte har ska ha tillgång till ditt 
hem. Om din kod är Exempel 3456 kan du ange 21345681 #och dörren öppnas. Låset 
är inställt i denna funktion från fabriken

AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ 
Tryck # 4  en av masterkoderna  # 1 
EXEMPEL; # 4 3456 # 1

STÄNGA AV FUNKTIONEN 
Tryck # 4  en av masterkoderna  # 0  
EXEMPEL; # 4 3456 # 0

  BATTERIBYTE
När låset behöver nya batterier avger det 8 ljudsignaler när du öppnar låset på vanligt 
sätt. Du kan enkelt byta batterier genom att ta bort locket (monterat med magnet) på 
den inre delen. Du behöver inte programmera om låset efter batteribyte.

  ÄNDRA VOLYM PÅ LÅSET
Tryck # 0 en av masterkoderna # sedan en av följande kod; 0 ljudlös 1 lav 2 normal

Exempel, # 0 3456 # 1 (låset kommerinställt på nivå 2 från fabrik)
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PROGRAMMING  
THE EASYCODE TOUCH
IMPORTANT INFO: 
Easy Access’s locks includes mechanical emergency key. Its Your responsibility 
to make sure you have the key in case of electronic failures.. 

Contact Easy Access customer service immediately for advice so that you always 
have both the mechanical emergency key and the electronic part to work. Test  
the emergency key after installing the lock.  

Easy Access AS holds no responsibility and declines costs connected to the  
lack of the emergency key, if the Lock is being opened by Professionals due  
to Electronic malfunction. 

1. ADD USERS 
The lock can have 999 PIN code users added with User ID 003-999. The admin user’s 
are added on 000 – 001 and 002. The admin user’s are administrators who manage 
the other PIN code users. The pincode can be from 1 to 10 numbers. The factory set 
admin user code is 123 #. It is important to remember the user id, when you need to 
delete cods and cards. 

A.  PROGRAM ADMIN USER 
Sequence: * 000 123 * new admin code * new code again *  
Example: * 000 123 * 3456 *3456 *  
If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will  
be heard. 

B.  PROGRAM THE OTHER TWO ADMIN USER’S 
(It is optional to enter two additional master codes, you can also just have one  
mastercode) 
Sequence: * 001 admin User * new admin code * new admin code again *  
Example: * 001 3456 * 6789 *6789 *  
If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will  
be heard. 
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C.  PROGRAM OTHER PIN CODE USERS 
(User codes are added to user number between 003-999) 
Sequence: * 003 admin User * new pin code * new pin code again *  
Example: * 003 3456 * 2323 *2323 *  
If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep  
will be heard. 

2. HOW TO OPEN THE DOOR 
Touch the display, it will light up in bright blue. Enter your pin and end whit #.  
You will now hear the engine engage the handel, and you can now open the door. 

3. ADD CARD 
The lock can have 999 cards added with User ID 000-999. It’s 3 cards in the box.

ADD A CARD 
Sequence: # 8 user id admin User # putt the card on the lock 
Exampel; # 8 000 3456 # putt the card on the lock 

4. DELETE USERS 
Sequence: * User ID to delete, one off the admin user code #.  
Example: * 003 3456  #  
If the user is deleted successfully, the red LED will blink.

The Admin users cannot be deleted this way. You can only change the code on  
user’s 000 – 001 and  002. 
Example; * 000 admincode * new admincode * new admincode again * 

5. DELETE CARDS 
Sequence; # 9, user id, one off the admin user code # 
Example;# 9, 000, 3456 # 
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6. CHANGE THE VOLUME ON THE LOCK 
Sequence; # 0 one off the admin cod’s # one off the following cods; 
0 soundless, 1 low, 2 normal 
Example;# 0 3456 # 1 (the standar is code 2 normal) 

7. AUTO-LOCKING MODE & TEMP-UNLOCKING MODE (TUM) 
Caution: When the lock is set to TUM mode, users just push down the outside  
handle to unlock with no need to enter any PIN code. That might put users’  
property into insecure situation.

Note: The default factory-set mode is Automatic Locking Mode.

TO ACTIVATE THE TEMPORARY UNLOCKING MODE; (TUM) 
Sequence;  # 1 Admin PIN code # 1.  
Example: # 1  3456 # 1  
If the setting succeeds, the green LED will light up and one long beep is heard.

TO DEACTIVATE THE TEMPORARY UNLOCKING MODE; (TUM) 
Sequence;  # 0 Admin PIN code # 0.  
Example: # 0  3456 # 0  
If the setting succeeds, the green LED will light up and one long beep is heard.

POWERBUTTON ON THE INSIDE UNIT 
If you hold the button in for about two Seconds  
you will activate the outside unit. Then it will be open until you again push the  
powerbutton or if you push Your code from the outside. 

8. ANTI MALICIOUS-USE SET UP 
When this function is activated, any wrong PIN code access attempts on five consec-
utive occasions will stop the lock from working for three minutes. All key buttons on 
the outside keypad will cease to function.

ACTIVATE ANTI MALICIOUS-USE FUNCTION 
Sequence: # 2 admin PIN code # 1.  
Example: # 2 3456 # 1  
When it succeeds, the green LED will light up and a long beep will be heard.

DEACTIVATE ANTI MALICIOUS-USE FUNCTION 
Sequence: # 2 admin PIN code # 0.  
Example: # 2 3456 # 0  
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When it succeeds, the green LED will light up and a long beep will be heard.

 
9. HIDE YOUR PINCODE FOR OTHER PEOPLE 
This feauter allows you to enter other numbers befor and after the code you  
use. This can be used, for example when you are whit others, who do not have  
access to your house. If your code is for example 3456, you can enter 21345681 #. 
And the door will open. The lock is set in this function at the factory.

TO ACTIVATE 
Sequence: # 4 admin PIN code # 1  
Example; # 4 3456 # 1 

TO DEACTIVATE 
Sequence: # 4 admin PIN code # 0  
Example; # 4 3456 # 0 

10. CHANGE BATTERY 
When the power is lowe, the lock will send out eight beeps when you enter your  
pincode. Then you remove the cover on the inside modul, and change the three  
batteries. You do not need to program the lock again after changing the batteries. 

11. UNLOCK FROM OUTSIDE WITH THE OVERRIDE KEYS 
Insert the key into the keyhole in the outside handle, turn it at 90 degrees  
clockwise, and then push down on the handle to unlock the door. Remember  
to turn it counterclockwise to get the key out after the door is opened. 

12. UNLOCK FROM INSIDE 
Directly push down the inside handle to unlock from inside.
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