Brugervejledning
Brug af brikker på EvoLock®

Jeres nye låsesystem betyder, at I nu har et elektronisk EvoLock® håndtag på døren. For at åbne døren, skal I nu
bruge programmerede brikker. Herunder følger en kort instruktion i brugen af brikker på en EvoLock®.

Brug af brikker på EvoLock®
Hold brikken foran EvoLock® i 1-2 sekunder.
Hvis brikken har de korrekte adgangsrettigheder, vil de 4 små
LED lamper kort lyse grønt, og en lille brummende lyd høres.
Døren åbnes herefter ved at trykke ned i håndtaget.
Døren låser automatisk, når den lukker.
Indefra vil døren altid virke ulåst (som på hoteller), så hvis
man vil kontrollere om døren er låst, må man åbne døren og
tage fat i håndtaget udefra.

Bemærk
Døren låses kun op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt.
Det anbefales, at brikken valideres 1 gang dagligt ved at holde den foran en online læser
(typisk placeret ved hoveddøren eller i dørstation).

Batteristatus
EvoLock® har indbygget batteristyring, der i tre faser viser batteriets kapacitet, og hvornår det er tid til
udskiftning. Tag kontakt til din vicevært/ejendomsadministration, hvis lavt batteriniveau indikeres.

Lavt batteriniveau kan opdages i disse tre faser:
1.
2.
3.

5 røde blink og lydsignal fremkommer, når en brik holdes foran logoet på håndtaget.
5 røde blink og lydsignal fremkommer, når en brik holdes foran logoet på håndtaget.Grundet
lavt batteriniveau vil der gå 5 sek., inden håndtaget lyser grønt og låses op.
5 røde blink og lydsignal fremkommer, men håndtaget låses ikke op. Håndtaget vil ikke læse nogen
autoriserede brikker.

Toggle funktion
Toggle funktion virker kun, hvis rettigheden er tildelt din bruger profil.

Aktiver Toggle = dørens automatisk lås er permanent slået fra
•
•
•
•
•

Hold brikken foran EvoLock® i 4-5 sekunder.
Først lyser dioden grøn - hold fortsat brik op foran EvoLock® - efter de 4-5 sekunder lyser dioden igen
grøn, og der lyder en hyletone.
Flyt nu brikken fra EvoLock®
Toggle funktionen er nu aktiveret og EvoLock® er nu i altid oplåst-funktion
For at låse døren igen kræves det, at Togglefunktionen igen deaktiveres, se nedenfor.

Deaktiver Toggle = dørens automatisk lås er permanent slået til
•
•
•
•

Hold brikken foran EvoLock® i 4-5 sekunder.
Først lyser dioden grøn - hold fortsat brik op foran EvoLock® - efter de 4-5 sekunder lyser dioden nu
rød og der lyder en hyletone.
Flyt nu brikken fra EvoLock®
Toggle funktionen er nu deaktiveret og EvoLock® er tilbage i sin normal funktion - altid låst

Rengøring af EvoLock®
Det anbefales, at håndtaget rengøres ved brug af en let fugtet blød klud. Du må ikke benytte dampudstyr i
rengøringen af EvoLock®.

Rengøringsmidler
•
•
•
•
•

Brug kun pH-neutrale rengøringsmidler og vand
Påfør ikke rengøringsmidlet direkte på håndtaget, men i stedet på den bløde klud
Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder klorin eller syre, da det kan ødelægge produktets
overflade
Benyt kun rengøringsmiddel uden slibemiddel
Brug kun desinfektionsmiddel på metaloverflader og brug det i henhold til vejledningen
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