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Tak fordi du valgte et Easy2Access produkt, vi håber du må 
bliver glad for det. 
 
For at give dig de bedste forudsætninger til at komme godt fra start 
har vi lavet denne monteringsvejledning, desuden kan du på vores 
hjemmeside se en video med tips til instalationen.
 
Videoen finder du på www.easy2access.net, klik på service og 
support og vælg montering og vejledning. Der kan du desuden se 
omkring indlæsning af fingeraftryk hvis du har valg den model. 
 
På næste side kommer nogle vigtige tips: 
 
Det vigtigste er at du altid skal have adgang til en nøgle uden for, 
hvis du kun har en indgang til stedet, i tilfælde af batterisvigt eller 
andet.
 
               

Nøglefri adgang



1. Når man sætter yderdelen på, skal man se efter 2 pile på 
firkantpalen, disse skal begge pege op i luften når man stikker den 
igennem firkanthullet i låsekassen.
 
2. Når man sætter den indvendige del på har denne også et 
lille mærke på den som skal side for oven når den sættes på 
firkantpalen. ( dette gælder på model 808 og 905 ).
 
3. De nødnøgler som følger med virker lidt anderledes end andre 
nøglesystemer. Nøglen er kun beregnet til at give adgang hvis det 
elektroniske ikke vil låse op af en årsag, man kan ikke bruge nøglen 
til at låse med hvis låsen ikke låser elektronisk. For at låse op skal 
man dreje nøglen til vandret position, og man vil kunne åbne døren, 
drej nøglen tilbage til lodret for at låse og tage nøglen ud igen.
 
4. Der følger isolation med i kassen, dette skal bruges til at fylde 
overskydende plads ud i hullerne i døren imellem udvendige og 
indvendige del for at udgå kondensdannelse. Dette er vigtigt da 
eventuelle fugt skader ved manglende isolering ikke dækkes af 
garantien.  
 
5. Værktøj du skal bruge til montagen: Stjerneskruetrækker, og 
bidtang. 
 
6. Se også montagevideo på www.e2a.net

Vigtige Tips



Inden du begynder montagen bør du sikre dig at der er plads til låsen når døren lukkes. 
 
1. Montering 
Du skal bruge stjerneskruetrækker og bidtang og evt. bormaskine hvis din låsecylinder sidder under 
håndtaget.  Brug ikke batterimaskine til skruerne. 

Tag nøglerne ud og put dem i lommen før du montere låsen, det er en  
god ide hvis du skulle glemme at sætte batterier i når du har monteret 
 låsen og lukker døren.
 
2. Udvendig enhed 
Afmonter det gamle håndtag og låsecylinder.
Plaser den medfølgende gummipakning til yderdelen på bagsiden af den  
udvendige del, der er forskel på pakningerne sørg for at vælg den rigtige.  
Før ledningen igennem øverste hul i låsekassen, (der hvor låsecylinderen  
har siddet) og før firkantpalen igennem det firkantede hul nederst,  
(sørg for at pilene peger op i luften) ellers vil den ikke fungere. 

På døre med låsecylinder under håndtaget skal gummipakningen  
centreres ud for det hul hvor håndtaget sad og op derfra, alle skruehuller  
bores med 8 – 10 mm. bor og ledningshullet med 16 mm. bor. Ved  
håndtaget bruges de 2 yderste huller der sider på linje med firkanthullet,  
da de passer ud for standarthuller i de fleste af denne type låsekasser. 
 
På låsens indvendige del er der også to sorte mærker på den runde  
modtager af firkantpalen, disse skal side oppe og nede. 

Husk at fylde isolering i hullerne ved montage på yderdøre for at  
forhindre kuldebro og derved dannelse af kondens i vinterhalvåret.
 
3. Indvendig enhed 
Monter montagepladen ud for yderdelen, sørg for at den vender  
korrekt og skru den fast med de medfølgende maskinskruer fra dørens 
inderside igennem låsekassen. Skruerne skal tilpasses i længden så de  
ikke går i mod bunden af hullet men kan spændes, de skal gå ca. 5 mm. 
Ind i gevindhullet. Brug en god bidtang til dette.

Montering



Sæt derefter den indvendige pakning på den indvendige del, og sæt  
ledningerne forsigtigt sammen i mellem de 2 enheder, sørg for at ved  
stikne rigtigt i forhold til hinanden og at alle stikbenene kommer rigtigt i  
modparten og ikke bøjes. Overskydende ledning puttes forsigtigt ind i  
hullet samtidig med at enheden føres mod døren og ind over firkantpalen,  
ind til den slutter helt tæt til døren, sørg for at der ikke er ledning i klemme. 

Skru derefter enheden fast til montagepladen med de 3 korte maskinskruer,  
1 under håndtaget og 2 i ved batteriholderen. Sæt batterierne i 3 stk.  
AA 1,5V alkaline , husk at vende + - korrekt.  Forventet levetid 6 – 12 md..  
Monter batteridæksel.  Ved senere batteriudskiftning husk at sætte ens  
batterier i af god kvalitet.
 

Før du lukker døren skal du tjekke at låsen opføre sig normalt:
 
1. Prøv at bevæg det indvendige håndtag ned af for at se om det har fat 
i låsekassen, fallen skal trækkes ind, og på en trepunktslås skal hagerne  
for oven og neden skydes ud når du løfter håndtaget.
 
2. Sæt nødnøglen i nøglehullet og drej den en kvart omgang til vandret.  
Det udvendige håndtag skal nu være i indgreb og låsekassen skal  
reagere på at håndtaget bevæges op og ned.
 
3. Når alt er monteret og spændt skal alle funktioner testes. Tast  
fabrikskoden på yderdelen og tjek at håndtaget går i indgreb og  
grøn led lyser og et pip høres og låsekassen kan betjenes med  
håndtaget op og ned.
 
4. Nu kan døren lukkes og testes i lukket tilstand.
 

Viktig! Prøv altid låsen inden du lukket døren.  
For at lægge koder i låsen, se brugermanual.



Velkommen til en introduktion i brug af Easy2Access biometriske adgangssystemer.
Vores systemer giver adgang med fingeraftryk.
 
Husk! At benytte fingeraftryk er en helt ny måde for at få adgang på, og det kræver tilvending for 
nogle brugere som andre nye ting kan gøre. Derfor må man forvendte at det kan tage lidt tid før 
man vender sig til bruge låsen. Det betyder at man kan opleve at blive afvist et par gange før man 
kommer ind. For at komme stabilt ind er det vigtigt at man lægger fingeren roligt og præcist på 
skanneren og føre den så langt op på skanneren som muligt, og at skanneren og fingeren er ren. 

Fremgangsmåde ved brug af fingeraftryk: 
 
-Tryk på pwr-knappen for at aktivere skanneren.
- Når skanneren blinker , placere du fingeren korrekt på skanneren (strakt finger som følger vinklen     
  på skanneren og så langt oppe på skanneren som muligt, og med et let pres mod glasset).
- Når skanneren slukker kan fingeren fjernes.
- Døren kan kort efter åbnes hvis systemet har godkendt dig som bruger og den grønne led lyser  
  og der høres et pip.
 
Hvis du fortsat bliver afvist:
 
De allerfleste personer kan bruge vores fingeraftrykslås, men det kan  
alligevel forekomme at for enkelte personer at deres fingeraftryk er meget  
svagt og det kan være svært for dem at bruge det. Man kan i det tilfælde  
indlæse den samme finger på flere brugernumre og lægge den lidt  
forskelligt, så er der flere match muligheder for låsen genkende på. 

Nogle kan have problemer med kolde tørre fingre om vinteren,  
dette kan afhjælpes ved at ånde på fingeren (som når man  
skal pudse briller) lige før den lægges på skanneren.
Hvis solen på nogle tidspunkter skinner direkte på  
skanneren kan det være nødvendigt at skygge for solen  
da det kan give genskind der forstyrre indlæsningen.  
En rift på fingeren kan også gøre man bliver afvist. Læg  
altid 2 eller flere fingre ind, bedst er en fra hver hånd.

Sådan bruger du en 
fingeraftrykslås
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