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Så använder du SensoLock®
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Användarvägledning för stand-alone SensoLock Cylinder

Översikt
Kära användare,
När ditt nya elektroniska cylinderlås monteras på din dörr, mottar du denna vägledning och tillhörande kort
och verktyg för att underhålla låset. Med korten kan du aktivera dina egna nyckelbrickor/kort (dina nya
”nycklar”, som öppnar och låser dörren). Alla kort ska förvaras säkert - det är viktigt för låsets funktion!
Du mottar ett:
• Systemkort - detta kort används ENBART om programmeringskortet är borta - kontakta vicevärden
• Programmeringskort - ett viktigt kort som används till att aktivera samt inaktivera dina nyckelbrickor
• Batterikort - detta kort används när du ska byta batterier (batterierna håller upp till 3 år)
• Demonteringskort - detta kort används när du vill demontera cylinderknoppen
och ett verktyg, som hjälper dig med att byta batterier (se vägledningen för batteribyte på baksidan)
Det förutsätts att din vicevärd har programmerat alla ovannämnda kort när du mottar denna
bruks- anvisning, samt själva korten - Kontakta vicevärden om du är osäker.
OBS: Vid genomgång av nedanstående steg-för-steg-vägledning, var då uppmärksam på att låset automatiskt nollställs efter ca. 10 sekunder. Går det längre tid mellan de olika stegen, måste du starta om från
början.
Aktivering av nyckelbricka/kort:
Du kommer att motta en rad nyckelbrickor/kort, som vicevärden har programmerat åt dig. Om detta inte
gjorts och nyckelbrickorna/korten inte kan öppna dörren, ska du följa nedanstående vägledning:
1. Håll upp programmeringskortet framför cylinderknoppen. Invänta 3 korta pip och 1 långt pip
2. Håll upp programmeringskortet IGEN framför cylinderknoppen. Invänta 1 långt pip och grön blinkning
3. Håll upp batterikortet framför cylinderknoppen. Invänta 2 små pip och grön blinkning
4. Håll upp demonteringskortet framför cylinderknoppen. Invänta 2 små pip och grön blinkning
5. Avsluta programmeringen genom att hålla upp programmeringskortet framför cylinderknoppen igen
Om du vill deaktivere en nyckelbricka/kort eller flera, kan du följa vägledningen på baksidan.

Viktiga signaler från låsen

Batteriet är tomt och ska bytas ut
( Batteribyte, se baksidan)
Kort/bricka är ej auktoriserat
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Denna mapp innehåller
Denna mapp innehåller:
1 x systemkort
1 x programmeringskort
1 x batterikort
1 x demonteringskort
1 x bygel till batteribyte
Alla delar är unika för just precis ditt lås och behövs för låsens verkan. Det är därför viktigt att dessa delar
förvaras aktsamt!

Deaktivering av bricka/kort, samt batteribyte
Deaktivera en eller flera nyckelbrickor/kort:
1. Håll upp programmeringskortet framför cylinderlåset och vänta
Ljud och gröna blinkande signaler indikerar att cylindern befinner sig i programmeringsläge
2. Håll upp den aktiverade brickan framför cylinderknoppen - Brickan blir nu borttagen/deaktiverad
Upprepa steg 2, om du har flera brickor som ska deaktiveras/tas bort
3. Programmeringsläget är aktivt i 15 sek. efter att den sista brickan har deaktiverats.
Alternativt kan du avbryta programmeringsläget genom att hålla upp programmeringskortet
framför cylinderknoppen igen
Om en nyckelbricka/kort har tappats bort, deaktivera då ALLA nyckelbrickor/kort pga. säkerhet följ nedanstående steg för att ta bort alla nyckelbrickor och kort på en gång:
VIKTIGT: nedanstående steg 1 och 2 ska utföras inom 60 sekunder!
1. Håll upp programmeringskortet framför låset - det kommer nu blinkande gröna signaler
programmeringskortet när du hör en högt ljudande signal (efter ca. 15 sekunder)

ta först bort

2. Håll upp programmeringskortet framför låset igen - under ca. 15 sekunder – nu kommer det ljudsignaler ta först bort programmeringskortet när ljudsignalerna upphör.
OBS! Alla nyckelbrickor/kort kommer nu att deaktiveras, dessutom kommer batterikortet och
demonteringskortet att tas bort!
Programmeringskortet kommer inte att tas bort. DU SKA NU programmera batterikortet och demonteringskortet ännu en gång. Det är mycket viktigt att du följer nedanstående vägledning steg
för steg.
3. Håll först upp programmeringskortet framför låset
4.

VIKTIGT: håll därefter upp batterikortet framför låset

5. Håll slutligen upp demonteringskortet framför låset
6. Håll upp programmeringskortet framför låset för att avsluta
7. Man kan nu börja att aktivera nyckelbrickor/kort igen - följ punkten ”Aktivering av nyckelbrickor/nyckelkort” på framsidan.
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Byte av batteri
Byte av batteri:
a. Håll upp batterikortet framför låset. Låset ändras nu till batteribyte-läge.

!! OBS !! Om låset är försett med vandalsäkring, ska du först demontera cylindern med demontagekortet, varpå
du kan fortsätta till punkt b. Se punkt 1-6 nedan för demontering av cylinderknoppen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Håll demonteringskortet framför cylinderkroppen
Låsen är nu i ”demonterings-läge”
Vrid cylinderkroppen långsamt till höger, tills du hör ett klick (cylinderkroppen lossnar från cylinderhuset).
Vrid nu cylinderkroppen till vänster, medans du försiktigt drar i den
Cylinderkroppen faller ut efter ett par sekunder
Om det inte lyckas första gången – så försök repetera steg 1-6 igen.

b. Använd bygeln till att avlägsna cylinder-kåpan, genom att trycka in vid de 2 små runda markeringarna/flikarna i sidan och försiktigt dra i kåpan (ta tag ytterst på kåpan - som visat med pilarna på bild 2).
c. Byt batteriet. Var uppmärksam på + och - på batterierna.
d. Montera kåpan igen, tills flikarna faller på plats i kåpan
e. Håll batterikortet framför låset igen. Låset lämnar nu batteribyte-läget och flikarna låses fast.
Så monterar du cylinderkroppen igen, om låsen har en vandalsäkring:
1. Montera cylinderkroppen
2. Sätt in den och vrid försiktigt på cylinderkroppen
3. För att lämna demonteringsläget ska man hålla upp demonteringskortet framför cylinderkroppen.
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