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

MONTERINGS 

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. 
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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 brukere/masterkoder, se egen 
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