
1

TAKK FOR AT DU 
HAR VALGT ET 

EASY ACCESS PRODUKT. 
 

VI HÅPER DU 
BLIR FORNØYD.

easyaccess.no



Side 3 ......................... HER ER DIN KAMPANJEKODE 
Side 4 ......................... Bruksanvisning for kampanjekoden

Side 5 – 11 ................. MONTERINGSVEILEDNING 
Side 10 ....................... Sjekkliste 
Side 11 ....................... Slik bruker du kodelåsen

Side 12 – 16 ............... PROGRAMERINGSVEILEDNING 
Side 13 ....................... Innlegging av kode 
Side 14 ....................... Sletting av koder 
Side 14 ....................... Midlertidig åpen modus (MÅM) 
Side 14 ....................... Automatisk låst modus 
Side 15 ....................... Anti hærverks/innbruddsfunksjon 
Side 15 ....................... Åpning av låsen fra yttersiden 
Side 15 ....................... Nullstilling av låsen 
Side 16 ....................... Åpning av låsen med nøkler 
Side 16 ....................... Batteriskift 

Side 17 ....................... PROBLEMLØSING

Side 18 – 19 ............... Notater

INNHOLDSFORTEGNELSE



3

HER ER DIN 
KAMPANJEKODE

Kampanjekoden gir deg gratis 
registrering til autogenerering av 
koder og de 10 første koder gratis. 

Se baksiden for mer info.

 

Last ned app på 

eller i  

ved å søke etter EasyAccess.

3298-4331

easyaccess.no

Din kode:
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BRUKSANVISNING: 
1.  Last ned App

2.  Registrere bruker

3.  Taste inn vedlagt kampanjekode  
 (på forsiden av dette arket)  

4.  Registrere en lås og be om  
 synkroniseringskode.

5.  Tast inn ** masterkoden du har laget 
 * seks første siffer i synk.koden *  
 De seks neste siffer fra synk. koden *.  
 Da skal man høre et langt pip og  
 låsen din er synkronisert. Husk å ikke  
 vente for lenge mellom hver gang  
 man taster , da kan man dette ut av  
 programering. 

6.  Test ved å lage ny engangskode,  
 prøv denne på døren og du vil se at  
 den åpnes. Prøv samme kode igjen  
 og du vil se at den ikke åpner. 

Denne lås har innebygd en Autogenererings-funksjon som gjør at man via mobil App 
eller PC kan lage engang- eller fleregangskoder til døren. Direkte via App kan man 
sende koden man generer til f.eks. håndtverkeren, enten virker denne kun en gang 
eller så kan man lage en kode som virker frem til neste fleregangskode blir tastet inn 
på låsen. 

Denne autogenereringen av koder har ingen ting med de 10 koder man kan programere  
direkte på låsen å gjøre og det er helt valgfritt om man vil benytte dette. De ti kodene 
på låsen er selvsagt gratis og kan skiftes så mange ganger man ønsker direkte på 
låsen. Kampanjekoden gir deg gratis registrering og de 10 første koder gratis slik at 
man kan prøve ut systemet. Info om priser for videre bruk finner man på www.finger-
avtrykk.no

Hvordan virker det? Det kan sammenlignes med bank id brikken, man synkroniserer 
låsen opp mot vårt system ved å taste inn masterkoden og en 12 sifret kode man får 
fra datasystemt, dette gjør at man kan generere 6 sifrede koder på låsen uten at låsen 
er koblet til WIFI eller GMS. Det er 100% trygt og gir deg noen ekstra muligheter når 
noen fks må inn å hente noe i din bolig, da er det enkelt å lage og sende en engangs- 
kode via App på SMS til den soom skal inn. Perfekt også om man leier ut en leilighet 
eller feriebolig. 

easyaccess.no
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 MONTERINGSVEILEDNING
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For å gi deg de beste forutsetninger har 
vi blant annet laget denne monterings 
veiledningen.

Du kan få tips og hjelp med 
din montering ved å se vår 
monterings-video av dette 
produktet. Videoen finner man 
på www.fingeravtrykk.no,  
klikk på fanen «Montering» og 
se video. Der finner man også 
en video av hvordan du legger 
inn fingeravtrykk om man har 
kjøpt den modellen. 

TIPS: 
Om man kun har en inngang til boligen må man ikke legge 
nød-nøklene inne i boligen, disse må du kunne ha tilgang på. 

FOR FLERE VIKTIGE TIPS

DETTE TRENGER DU 
FOR MONTERINGEN:  
Skrutrekker (stjerne) og avbiter. Ikke bruk 

batteridrill.
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1. Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler  
 som begge må peke opp når man trer den gjennom  
 låsekassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal 
 være opp mot toppen av låsen. 

2. Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre  
 nøkkelsystemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir  
 90 grader til en av sidene, når nøkkelen så står vannrett  
 kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir man  
 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen.Det er  
 viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg og de  
 kan ikke ligge inne i boligen om man kun har èn inngang.

3. Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ute- og  
 innedel, ellers vil det kunne kondensere mellom kald/ 
 varm side og man kan få fuktskader inne i døren og i låsen,  
 da vil garantien bortfalle.

4. Låsekassen kan vendes hvis din dør går innover. Skru ut de 
 4 skruene i front, ta av stolpen, og vend de to tappene slik at de  
 vender riktig vei. 

5. Se egen monteringsvideo på www.fingeravtrykk.no 

VIKTIGE TIPS

MONTERINGSVEILEDNING
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1.  Montering 
Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du 
monterer låsen, dette for at du ikke skal glemme å 
sette batteri i når du er ferdig med å montere og  
deretter lukke døren.  
 
Når du har demontert den eksisterende låsekassen 
m.m setter du inn den nye som ligger vedlagt i esken.  
Skru denne fast med de to medfølgende treskruene, 
deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i  
karmen med 4 skruer.  
 
Det medfølger også et utbyggingsbeslag på 2mm som man 
må benytte om avstanden mellom låsekasse og sluttstykke 
blir for stor slik at låsekassens hakereile ikke automatisk 
slår ut når døren lukkes. 

2. Utvendig enhet 
Plasser den medfølgende gummipakningen på låsenes 
utvendige bakside, det er forskjell på pakningene så sørg 
for å benytte riktig. Tre ledningen igjennom øverste hull på 
døren og firkantpinnen gjennom det nederste.  
MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke 
skal være opp mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen 
virke!  
 
På låsens innedel er det også to sorte merker på den runde 
mottakeren som firkantpinnen går inn i, det ene skal peke 
opp og det andre rett ned.  
MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres 
på ytterdør. Fordel isolasjonen oppe og nede for å 
forhindre kuldebro.

MONTERINGSVEILEDNING

Innen du begynner å montere bør du sikre at det er plass til 
låsen når døren lukkes. 

MONTERINGSVEILEDNING FORTSETTER
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3. Innvendig enhet 
Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues 
fast til den utvendige enheten med de 4 medfølgende 
maskinskruene fra dørens bakside gjennom låsekassen.  
 
Skruene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), 
sørg for å ha minimum 0,5 cm lengde å skru inn, men de 
kan heller ikke være for lange da de butter I bunnen av 
gjengene.

4. 
Tre deretter på den innvendige gummipakningen og 
koble sammen ledningene mellom den innvendige og den 
utvendige enheten. Sørg for at de er vent riktig og at alle 
ben på stikker forbindes riktig i motparten.  
 
Oveskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot 
låsekassen samtidig som du trer den innvendige enheten 
på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og 
døren.

5. 
Skru deretter fast enheten til låsekassen med de 3 korte 
medfølgende maskinskruene. 1 under håndtaket need (den 
lengste av de korte), og de 2 andre gjennom batteriholderen 
på hver sin side øverst. Sett i batteriene 3.stk AA 1,5V 
alkaline, husk å vende «+» og «-» polene riktig.  
 
Forventet levetid er ca 6 - 12 mnd. Sett deretter på 
batteridekselet og benytt alkaline batterier av god kvalitet 
ved senere batteribytte. 

SJEKKLISTE

MONTERINGSVEILEDNING
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Før du lukker døren, 
sjekk at låsen oppfører 
seg normalt. 
1.  
Prøv nå og beveg det innvendige håndtaket nedover, 
dette skal bevege seg lett, samtidig som den store 
tappen på låsekassen dras inn. Hvis ikke denne 
beveger seg lett kan det være at låsen er montert 
skevt på døren. 

2. 
Ved å trykke inn den minste tappen på låsekassen 
skal hakereilen sprette ut. Trykk håndtaket helt ned for å trekke denne inn igjen, og 
slipp. Hakereilen skal nå være trekt tilbake i låsekassen. 

3. 
Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining. 
Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut 
nøkkelen. 

4. 
Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket må 
slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og karmen er for 
stor man må da fore ut beslaget på kamen. Benytt medfølgende beslag på 2 mm. 

5. 
Testing av låsen. Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen ved å taste inn 
fabrikkoden på yttterdelen og låsen låses opp. En grønn LED skal tennes og låsen avgir 
et «PIP» før døren kan åpnes. 

VIKTIG! PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN. 
For å  legge inn nye brukerer/masterkoder, se egen manual.

SJEKKLISTE

SLIK BRUKER DU KODELÅSEN
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PROGRAMMERINGSVEILEDNING  

TIL  EASY903G2
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Denne låsen kan man lage koder til via mobil eller PC 
Se auto kodegenerering på nettsiden vår.
 
Monteringsvideo kan sees på www.fingeravtrykk.no
6 sifret kode kan ikke benyttes på Easy903G2. 
Autogenerering, 1-5 og 7-10 sifere kan benyttes

INNLEGGING AV KODER

Låsen kan ha 10 individuelle koder fra yttersiden. Alle sifre fra 0 til 9 kan 
benyttes og koden kan inneholde fra 1 til 10 sifre.  
Fabrikkoden er 123#

A.  
Opprett den første masterkode, trykk: *0 + 123 + * (grønn LED blinker)  
+ ny pinkode +* (grønn LED blinker) + Ny pinkode igjen + *.

Heretter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang pipelyd, så er 
inntastingen vellykket. Hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.

B.  
Opprett den andre masterkode, trykk: * 1 + master 1 koden + * (grønn LED 
blinker) + ny PINKODE + * (grønn LED blinker) + ny PINKODE igjen + *.

Heretter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang pipelyd.  
Da er inntastingen vellykket. Hvis den røde LED blinker er inntastingen 
mislykket.

C.  
Opprett brukerkoder fra nr. 2 til 9, trykk: * 2-9 + en av masterkodene  
+ * (grønn LED blinker) + ny PINKODE + * (grønn LED blinker)  
+ ny PINKODE igjen + *. 

Heretter skal den grønne LED blinke od skal høre en lang pipelyd. Da er 
inntastingen vellykket, hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.

Bemerk: 1. ”+” er kun en markering av den neste inntastingen, IKKE en knapp 
du skal trykke på.

PROGRAMMERINGSVEILEDNING TIL  EASY903G2
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SLETTING AV KODER

Trykk * + nummeret på den koden som skal slettes + en av masterkodene  
+ #. 

Heretter skal den grønne LED blinke og du hører tre pip, da er inntastingen 
vellykket. Hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.

Bemerk: masterkodene kan IKKE slettes på denne måten. Disse kan kun 
slettes ved at låsen nullstilles.

MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)

Trykk # 1 + en av masterkodene + # ( grønn LED blinker ) + 1.  
Dette aktiverer den midlertidige konstant åpen funksjonen (TUM). Når den 
grønne LED blinker og du hører en lang pipelyd, er MÅM funksjonen aktivert 
og brukeren kan etter inntasting av en kode gå inn og ut av døren uten bruk av 
koder. Når det tastes en kode igjen, låses døren.  
 
Ønsker man å låse yttersiden fra innersiden i denne modusen, trykker man på 
power knappen på innvendig enhet. Utvendig håndtak vil da låses etter ca 2 
sekunder. Selv om man ikke er sikker på om utvendig håndtak er låst eller ikke, 
kan man fortsatt trykke på power knappen på innvendig enhet fordi den da vil 
låse opp i to sekunder før den igjen låses. Merk at etter å ha stilt låsen i
MÅM må man taste kode første gang for at låsen skal gå i inngrep.

Automatisk låst modus
Trykk # 1 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 0.  
Dette setter låsen tilbake til automatisk låsning. Når den grønne LED blinker 
og du hører en lang pipelyd, er låsen tilbake i automatisk låsningstilstand og 
bruker kan heretter ikke åpner døren uten bruk av koder. Man må huske og 
taste kode for å deaktivere utvendig håndtak etter at låsen har vært i MÅM,
deretter vil låsen starte å låse seg automatisk igjen.

Låsen er, ved kjøp, satt i automatisk låst modus.

PROGRAMMERINGSVEILEDNING TIL  EASY903G2
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ANTI HÆRVERKS/INNBRUDDSFUNKSJON

Trykk # 2 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker)  
+ 1 for å aktivere funksjonen. Når den grønne LED blinker igjen og  
du hører en lang pipelyd, er funksjonen aktivert.

Trykk # 2 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 0 for å deaktivere 
funksjonen. Når den grønne LED blinker igjen er funksjonen deaktivert.

Bemerk: denne funksjonen trer i kraft hvis det tastes inn feil kode 5 ganger 
etter hverandre. Deretter vil låsen være blokkert i 5 minutter og vil ikke  
kunne benyttes i denne perioden.

ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN

Den runde PWR knappen på yttersiden aktiverer det blå nattlyset på 
kodetastaturet og gir brukeren et godt overblikk over tastaturet når det er 
mørkt. Nattlyset vil være aktivert i max 3 sekunder etter hver tasting.
Ta opp glidedekslet: tast en gyldig kode. Når du hører at motoren har kjørt, 
kan døren åpnes. Avslutt kodeinntastingen med #, dette gjør at låsen åpner 

umiddelbart og man slipper å vente.

NULLSTILLING AV LÅSEN

Nullstilling av låsen kan kun gjøres av autoriserte montører.  
Kontakt din forhandler eller Easy Access AS.

PROGRAMMERINGSVEILEDNING TIL  EASY903G2
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ÅPNING AV LÅSEN MED NØKLER

Åpning av låsen med nøkler er kun beregnet som en nødåpning og ikke en 
funksjon som bør brukes til daglig. Sett i nøkkelen drei 90 grader og låsen er 
åpen.

Viktig!: hvis låsen åpnes med nøkkel, skal den også låses igjen med nøkkel 
før den fungerer elektronisk.

BATTERISKIFT

Når spenningen er lavere enn 3.3 V, vil låsen begynne å sende ut en alarm som 
betyr at batteriene må skiftes. Du vil høre 8 pip og se den røde lampen blinke.

PROGRAMMERINGSVEILEDNING TIL  EASY903G2



17

PROBLEMLØSING

Problem 1: 
Låsen åpner ikke ordentlig etter at riktig pinkode er tastet.

Mulig årsak:

• Mangler strøm, et av batteriene kan ha kortsluttet.

• Koblingen virker ikke, sjekk ledning mellom ute og innedel.
• Elektronikkfeil, kontakt Easy Access AS.
• Firkantpalen er ikke montert riktig, denne har to piler på seg som 

må peke opp.

Problem 2:
Håndtaket går tungt

Mulig årsak:
• Om ute- og innedelen ikke sitter helt rett ovenfor hverandre kan 

man oppleve at nøkkelfunksjon ikke lar seg vri rundt eller at 
håndtaket går tungt. Skrue av innerdel igjen og løsne litt på de fire 
skruene som holder braketten sammen med ytterdelen. Juster 
ytterdelen og stram skruene forsiktig igjen. De skal ikke strammes 
for hardt. monter deretter på igjen innerdelen og test.

PROBLEMLØSING
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Notater
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Notater
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Smiegata 2 
2750 Gran 
Norge

+47 45 49 29 23

post@fingeravtrykk.no

easyaccess.no


