
Grundinstruktion Fingerprintlås TFL 

För illustrationer se ( Flerspråkig instruktion) 

 

1. Första öppningen med fabriksinställningskod 

Fabrikskod är 1 2 3 4 5 6 

1. Peka på skärmen för att aktivera (1 pip och skärmen tänds). 

2. Ange användarkoden (första gången 123456). 

3. Tryck på OPEN, en melodisk ton ljuder och displayen visar OPEnd. 

4. Vrid ratten eller handtaget medurs och öppna dörren medan tonen hörs. 

VARNING 

I. om fel kod anges. ERROR kommer att visas på skärmen och en kort ton kommer att låta. 

ll. Om en fel kod anges 5 gånger upphör låset att fungera i 5 minuter. Under vilken en varningston 

ljuder och displayen indikerar deLAY. 

2. Ställa in en ny användarkod. 

Det är lämpligt att ställa in en ny kod med dörren öppen och testa den nya koden innan du stänger 

dörren. 

1. Tryck på skärmen för att aktivera 

2. Tryck på ENTER 

3 Skriv in den aktuella koden 

4 Tryck på ENTER 

5 Skriv in den nya 4-16 siffriga koden ( rekommenderas max 6 siffror)  

6 Tryck på ENTER, en melodisk ton ljuder och displayen visar EntErd 

Till exempel: 

Om den aktuella koden är 1 2 3 4 5 6 och en 4-siffrig kod bestäms som 4 2 4 2 anger du följande. 

ENTER-123456-ENTER-4242-ENTER 

EntErd visas på displayen och en kort ton ljuder för att bekräfta ändringen till 4 2 4 2. 

3. Introduktion av ett fingeravtryck. 

Öppna dörren med användarkoden. Håll dörren öppen när du utför denna process. 

1. Tryck på M-knappen på baksidan av dörren, skärmen aktiveras 

2 Tryck på 3 på skärmen 

3. Tryck på ENTER 



4. Ange användarkoden och tryck på ENTER 

5. Skanna in fingeravtrycket två gånger i följd genom att placera fingret på sensorn och svepa mot 

dig. Skärmen visar EntErd en melodi kommer att låta. 

OBS: Kontrollera att fingeravtrycket är korrekt inställt - Hur man öppnar med ett fingeravtryck 

* Totalt kan 128 fingeravtryck införas i låset. 

4. Hur man öppnar med ett fingeravtryck 

1. Tryck på skärmen för att aktivera 

2. Skanna fingeravtrycket på sensorn, skärmen visar OPEnd och en melodi kommer att låta. 

3. Vrid ratten eller handtaget medurs och öppna dörren medan tonen hörs 

 
VARNING 

I. Om ett felaktigt fingeravtryck skannas visas ErrOr i dispalyn och en kort varningssignal kommer att 

ljuda. 

II. Om ett felaktigt fingeravtryck skannas 5 gånger slutar låset att fungera i 5 minuter. Under vilken en 

varningssignal kommer att vara ljud och displayen indikerar deLAY. 

5. Hur man tar bort registrerade fingeravtryck. 

1. Tryck på M-knappen på baksidan av dörren, skärmen aktiveras. 

2. Tryck på ENTER 

3. Tryck på 3 

4. Tryck på ENTER, displayen visar CLEAr och en melodi ljuder. 

OBS: Alla fingeravtryck raderas. 

Ytterligare funktioner som dubbelkommando, Larm etc finns förklarade i den flerspråkiga 

Instruktionen. 

Låset drivs  av 4 st 1,5 volt AA Alkaline batterier och varar ca 6 månader om skåpet öppnas 

Ca 3 gånger per dag. Byt batterier om LobAtt visas i skärmen eller om TBC kommer upp på 

Skärmen.  Även om batterierna tar helt slut så försvinner inte koderna. 

 

 


