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Sådan bruges SensoLock®

Brugervejledning på Stand-alone SensoLock® Cylinder

Brugervejledning
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Brugervejledning på Stand-alone SensoLock® Cylinder

Oversigt
Kære bruger,
Når din nye elektroniske cylinderlås er monteret på din dør, modtager du denne vejledning og tilhørende kort
og værktøj til at vedligeholde låsen. Med kortene kan du aktivere dine egne nøglebrikker/kort (dine nye ”nøgler”, der åbner og låser døren). Alle kort skal opbevares forsvarligt - de er vigtige for låsens virke!
Du modtager et:
• Systemkort - dette kort anvendes KUN, hvis du har mistet programmeringskortet - kontakt viceværten
• Programmeringskort - et vigtigt kort, der anvendes til at aktivere dine nøglebrikker og til at deaktivere
dem
• Batterikort - dette kort anvendes, når du skal skifte batteri (batterierne holder op til 3 år)
• Demontage kort - dette kort anvendes, når du vil afmontere cylinderknoppen og et værktøj, der skal
hjælpe dig med at skifte batteri (følg vejledning for batteriskift på bagsiden)
Det forudsættes, at din vicevært har programmeret alle ovennævnte kort, når du modtager denne
brugervejledning og kort - Kontakt viceværten, hvis du er i tvivl.
OBS: Ved gennemgang af nedenstående trinvise vejledninger, vær da opmærksom på, at låsen nulstilles
automatisk efter ca. 10 sekunder. Går der længere tid mellem de forskellige trin udføres, skal du derfor starte
forfra.
Aktivering af nøglebrik/nøglekort:
Du vil sammen med din nye lås modtage en række nøglebrikker/kort, som viceværten har programmeret for
dig. Hvis dette ikke er blevet gjort og nøglebrikkerne/kortene ikke kan åbne døren, skal du følge nedestående
vejledning:
1. Hold programmeringskortet op foran cylinderknoppen. Afvent 3 korte bib og 1 langt bib
2. Hold IGEN programmeringskortet op foran cylinderknoppen. Afvent 1 langt bib og grønt blink
3. Hold batterikortet op foran cylinderknoppen. Afvent 2 små bib og grønt blink
4. Hold demontagekortet op foran cylinderknoppen. Afvent 2 små bib og grønt blink
5. Afslut programmeringen ved at holde programmeringskortet op foran cylinderknoppen igen
Hvis du vil deaktivere en nøglebrik/kort eller flere, kan du følge vejledningen på bagsiden.

Vigtige signaler fra låsen
Batteriet er tomt og skal udskiftes
( Batteriskift, se bagsiden)
Kort/brik er ikke autoriseret
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Denne mappe indeholder
Denne mappe indeholder:
1 x systemkort
1 x programmeringskort
1 x batterikort
1 x demontage kort
1 x bøjle til batteriskift
Alle dele er unikke for netop din lås og er nødvendige for låsens virke. Det er derfor vigtigt, at disse dele opbevares forsvarligt!

Deaktivering af brik/kort, samt batteriskift
Deaktivér en eller flere nøglebrikker/kort:
1. Hold programmeringskortet op foran cylinderlåsen og afvent
- lyd og grønne blink signaler indikerer, at cylinderen er i programmeringstilstand
2. Hold den aktiverede brik op foran cylinderknoppen - Brikken vil nu blive slettet/deaktiveret
Gentag trin 2, hvis du har flere brikker der skal deaktiveres/slettes
3. Programmeringstilstanden vil være aktiv i 15 sek. efter den sidste brik er deaktiveret.
Alternativt kan du afbryde programmeringstilstanden ved at holde programmeringskortet
op foran cylinderknoppen igen
Hvis en nøglebrik/kort er bortkommet, deaktivér da ALLE nøglebrikker/kort pga. sikkerhed - følg
nedenstående trin for at slette alle nøglebrikker og kort på én gang:
VIGTIGT: nedenstående trin 1 og 2 skal udføres inden for 60 sekunder!
1. Hold programmeringskortet op foran låsen - der vil nu være grønne blink signaler
grammeringskortet, når du hører en høj tone (efter ca. 15 sekunder)

fjern først pro-

2. Hold programmeringskortet op foran låsen igen i omkring 15 sekunder – der vil nu være lydsignaler - fjern
først programmeringskortet, når lydsignalerne ophører
OBS! Alle nøglebrikker/kort vil nu blive deaktiveret, ydermere vil batterikortet og demontagekortet blive slettet!
Programmeringskortet vil ikke blive slettet. DU SKAL NU programmere batterikortet og demontagekortet igen. Det er meget vigtigt, at du følger nedenstående vejledning trin for trin.
3. Hold først programmeringskortet op foran låsen
4. VIGTIGT: hold derefter batterikortet op foran låsen
5. Hold til sidst demontagekortet op foran låsen
6. Hold programmeringskortet op foran låsen for at afslutte
7. Du kan nu begynde at aktivere nøglebrikker/kort igen - følg punktet ”Aktivering af nøglebrik/nøglekort” på
forsiden.
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Udskiftning af batteri
Udskiftning af batteri:
a. Hold batterikortet op foran låsen. Låsen skifter nu til batteriskift-tilstand.
!! OBS !! Hvis låsen er forsynet med vandalsikring, skal du først afmontere cylinderknoppen med demontagekortet, før du kan forsætte til pkt. b. Se pkt. 1-6 herunder for at afmontere cylinderknoppen:
1. Hold demontage kortet foran cylinderknoppen
2. Låsen er nu i ”demontage-tilstand”
3. Drej cylinderknoppen langsomt til højre, til du hører et klik (cylinderknoppen løsnes fra cylinderhuset)
4. Drej nu cylinderknoppen til venstre side, mens der trækkes forsigtigt
5. Cylinderknoppen falder ud efter er par sekunder
6. Hvis det ikke lykkedes første gang – prøv da trin 1-6 igen.
b. Brug bøjlen til at fjerne cylinder-kappen ved at trykke ind ved de 2 små runde afmærkninger/tapper i siden
og træk forsigtigt i kappen (tag fat yderst på kappen - som vist med pilene på tegning 2)
c. Skift batteriet og vær opmærksom på + og - på batterierned.
d. Montér kappen igen, indtil tapperne er faldet på plads i kappene.
e. Hold igen batterikortet op foran låsen. Låsen forlader nu batteriskift-tilstand, og tapperne er låst.
Sådan monterer du cylinderknoppen igen, hvis låsen har en vandalsikring:
1. Monter cylinderknoppen
2. Sæt den ind og drej forsigtigt cylinderknoppen
3. For at komme ud af demontage tilstand skal du holde demontagekortet kortet op foran cylinderknoppen.

2

1

4

3

5
Side 4 af 4

