
ANVÄNDARGUIDE FÖR SKÅP MED FINGERPRINTSYSTEM

Knappsats

Display

Batterilucka

Fingeravläsare

Nyckellås

Fingerprintlåset kan antingen öppnas med kod eller ett finger. 
Vid första programmeringen programmeras både chefs kod och 
-fingret vid samma tillfälle. 
Du kan endast programmera in en chefs kod och en chefs 
finger, men 9 st olika användarfingrar.

Låset levereras med en leveranskod 1 2 3 4 . 
Vid fel kod eller finger visar displayen ”ERROR” och 4 pip hörs. 
Om 5 på varandra felaktiga försök görs ”somnar” låset i 1 
minut. 

Börja med att låsa upp nyckellåset, därefter trycker du  * vänta 
tills ”OPEN” visas på displayen, tryck  1 2 3 4 samt  # vrid 
sedan handtaget och dörren är öppen.

1

Första programmering med 
chefs-kod & -finger.

Tryck in knappen som sitter inne i plåten i ett litet hål på dörrens baksida, använd en penna 
genom ett litet hål i täckkåpan. Den blå signallampan runt fingeravläsaren på panelen lyser nu 
samtidigt som ”CODE” visas på displayen. 

2 Du måste omedelbart programmera in den nya koden. Använd ej  * vid programmering. Du kan 
programmera från 2-8 siffror i din kod. När den nya koden är intryckt avslutar Du programmeringen 
genom att trycka in #. Genom ljudsignaler registrerar att ny kod mottagits och ”HOLD” visas på
displayen.

3 Placera fingret på fingeravläsaren med ett säkert tryck, ”FINGER-0” visas på displayen och  
ljudsignaler registrerar att fingret är programmerat samt att ”GOOD” visas på displayen.

Din personliga chefs kod och -finger är nu inprogrammerat i minnet. Med din nyckel kan du använda 
antingen kod eller fingret för att öppna skåpet. 



Öppna skåpet med nyckel & finger.
1) Sätt in nyckeln i låset och vrid om.
2) Tryck på * ,displayen visar ”HOLD”, det piper till och visar ”OPEN”.
3) Placera fingret på fingeravläsaren i ungefär 1-2 sekunder tills det piper till.
4) Skåpets lås klickar samt att ljudsignal ljuder och ”GOOD” visas på displayen.
5) Vrid handtaget inom 5 sekunder för att öppna skåpet.

Öppna skåpet med nyckel & kod.
1) Sätt in nyckeln i låset och vrid om.
2) Tryck på * ,displayen visar ”HOLD”, det piper till och visar ”OPEN”.
3) Tryck din personliga kod och avsluta med  # .
4) Skåpets lås klickar samt att ljudsignal ljuder och ”GOOD” visas på displayen.
5) Vrid handtaget inom 5 sekunder för att öppna skåpet.

Programmera in flera fingrar.
Programmeringen som gjordes första gången är chefs kod & -finger, de styr över de nya programmerade 

användarfingrar.

Du kan programmera in 9 olika användarfingrar och numrera varje finger med 1-9.
Gör så här:

1) Tryck på * ,displayen visar ”HOLD”, det piper till och visar ”OPEN”.
2) Tryck på *  igen, det piper och visar ”PIN-IN”.
3) Tryck din personliga chefs kod och avsluta med # .
4) Displayen visar ”HOLD” , det piper och visar ”FINGER-0”
5) Placera chefsfingret på fingeravläsaren tills det piper till och visar ”READ-NO” på displayen.
6) Tryck in ett bestämt användarnumret 1-9. Börja med ” 1 ” tryck sedan  #. Displayen visar ”HOLD”.
7) Placera det nya fingret på fingeravläsaren tills det piper till och ”GOOD” visas på displayen.
8) Displayen visar ”USER-NO” och du kan programmera ett nytt finger igen genom att repetera steg 6-7 

ovan. 
9) När programmeringen är klar, tryck på ”#” knappen, det piper till och visar ”END” på displayen.
Skåpet kan nu öppnas genom att använda de nya programmerade användarfingrarna.



Radera individuella användarfinger.

1) Tryck på * ,displayen visar ”HOLD”, det piper och visar ”OPEN”.
2) Tryck på *  igen, det piper och visar ”PIN-IN”.
3) Tryck på *  igen, det piper och visar ”PIN-DEL”.
4) Tryck din personliga chefs kod och avsluta med # .
5) Displayen visar ”HOLD” , det piper och visar ”FINGER-0”
6) Placera chefsfingret på fingeravläsaren tills det piper till och visar ”READ-NO” på displayen.
7) Tryck in ett bestämt användarnummer. som du vill radera 1-9, tryck sedan på #. Displayen visar 

”#DELETE” och därefter ”#DELETED”.

Radera alla inprogrammerade fingrar.

1) Repetera enl. steg 1-6 ovan.
2) Tryck in 999 och #
3) Alla inprogrammerade fingrar är raderade, även chefsfingret är nu raderat från fingerprint systemets 

minne.

Byt batteri när displayen visar ”LO-Ba” , med fyra st R6 1,5V 
Alkaliska batterier. 

Om du vill veta mer eller har frågor, ring oss gärna på 031-96 20 20 eller 
besök www.nordsec.se / www.norlyx.se Välkommen!

Prova alltid din nya programmering/kod med öppen dörr 


