Flexlock montage och programmering

1. Börja med att montera i 3V batteri av
typen CR123A! Tänk på att placera batteriet
med rätt polvändning! När batteriet är på
plats ger motorn ifrån sig ett ljud.

2. Skruva sedan batterilocket på plats
med en Torx T10 mejsel.

3. Vänd på låset för att sedan stoppa
ner aktiveringspinnen i hålet på baksidan.
Detta för att programera in en
programnyckel. Håll aktiveringspinnen
nedtryckt ca.1 sekund. Låset kommer nu
att ge ifrån sig en upprepande pipsignal
under 7 sekunder.

4. Inom de 7 sekunder som låset piper
för då över programmeringskort.
En bekräftelsesignal ljuder och
programmeringskort är nu inläst.
Låset är nu klart för programmering
av personliga inställningar!

5. Låset är klart för montering i
tilltänkt konfiguration!

Programmering olika funktioner - Se manual Flexlock
Programera Mode
Programera Servicekort (Klart Mode 3,4,5)
Programera Användare (Mode 1 & 2)

Flexlock Programmering
- Programmering av Mode 2, 3, 4, 5 -

1

2

Flexlock Programmering
- Programmering Servicekort -

1

2

Flexlock Programmering
- Programmering Användare -

1

2

A.

Grundläge: Mode 1- Individuellt läge. Lås öppet läge som standard

Låset är förprogrammerat med tillträde för godkända användare. Ej godkända kort/taggar kan inte
komma in.
1.
2.
3.
4.

Håll användarkort/tagg centrerat över läsaren.
Låset låser sig inom 1 sek.
För att öppna håller man sitt användarkort/tagg centrerat över läsaren.
Låset öppnar sig och stannar kvar i öppet läge tills man aktivt låser igen enligt punkt 1.

Håller man ett ej godkänt kort över läsaren i låst läge hörs fyra korta toner.

B.

Mode 3, 4*, 5* Allmänt läge. Lås öppet läge som standard, med eller
utan timer 12h och 2h

Öppet lås som standard. Valfri användare kan med ett kompatibelt RFID-kort/tagg låsa och som
ensam användare öppna igen. I låst läge är det bara den som har låst låset som har tillträde, förutom
den som har servicekort eller huvudkort.
1.
2.
3.
4.

Håll valfritt användarkort/tagg centrerat över läsaren.
Låset låser sig inom 1 sek.
För att öppna håller man samma användarkort/tagg centrerat över läsaren.
Låset öppnar sig och stannar kvar i öppet läge, redo för ny valfri användare.

*)

Mode 4 och 5 har inbyggd timer som gör att låset efter 12 tim. respektive 2 tim. öppnas
automatiskt om användaren inte har öppnat låset inom den önskade tiden.
Håller man ett ej godkänt kort över läsaren i låst läge hörs fyra korta toner.

C.

Programmering

För att kunna programmera och lägga till eller ta bort användare behövs ett programmeringskort, ett
servicekort samt önskat antal användarkort/taggar.

C.1
1.
2.
3.
4.

Lägg till användare (Gäller lås med konfigurering mode och mode 2)
För programmeringskortet över låset. Upprepade toner hörs.
För användarens kort/tagg över låset inom 7 sek. Bekräftelseton hörs.
Nu är användaren inlagd.
Repetera denna procedur tills alla användare som ska kunna använda låset är inlagda.

C.2

Konfigurera från grundläge (mode 1) till mode 2, 3, eller
Plocka fram rätt ”mode change”-kort, programmeringskort och servicekort.
För programmeringskortet över låset. Upprepade toner hörs.
För över ”mode change”-kortet inom 7 sek.
Du får en bekräftelse med en ”dubbel ton” och låset öppnar sig.
För programmeringskortet över låset och för sedan över ditt servicekort inom 7 sek.
Låset är nu i öppet läge och i något av följande mode:
o Mode 2, redo att lagra godkända andvändare. Lägg till användare enligt punkt C.1.
Lås klart att använda.
o Mode 3, 4 eller 5, lås klart att använda, se punkt 1.3.

C.3

Konfigurera från mode 2, 3, eller till grundläge (mode 1)
Plocka fram rätt ”mode change”-kort, programmeringskort och servicekort.
För programmeringskortet över låset. Upprepade toner hörs.
För över ”mode change”-kortet inom 7 sek.
Du får en bekräftelseton och låset ställer sig i öppet grundläge (mode 1).
För programmeringskortet över låset och för sedan över ditt servicekort inom 7 sek.
Låset är nu i grundläge (mode 1) och redo för att lagra användare.
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