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TEKNISK  DATAE
TEKNISK SPECIFIKATION
L sing:

Standard:

Læseafstand:
Frekvens:
Tastatur:
Materiale:

Mål:
Udvendig enhed:
Indvendig enhed:

Driftspænding

æ L se / skrive M / NFC

n ISO/IES 144443A M  RW
n ISO/IES 144443B RW
n ISO/IES 144443A Mifare Card 1kB, 4kB
n ISO/IEC 18092, ECMA 340 Peer to Peer

1 - 5 cm afhængig af nøglebrik / kort
13,56 MHz
Membran af silicone
ABS-plast

h x b x d
230 x 70 x 9mm
302 x 82 x 24mm

Batterier 4 x 1,5V AA

æ   ifare  

ifare



V k 
Hold det gule (system kort) 
foran tastaturet

Hold det grønne (ligge til 
kort) foran tastaturet

Hold det røde (slette kort) 
foran tastaturet

Hold det gule (system kort) 
foran tastaturet

æ Duo

PROGRAMMERING

Duo er et system som kan betjenes a  il 997 brikker /
NFC mobiltelefoner.
Brugere er opdelt i to hovedgrupper:
Personer som kan eller ikke kan ændre sikkerhedsniveau på 
enheden.
Før man begynder at programmere sine medier skal man 
begynde med at udfylde en liste med brugere.
(Eksempel på næste side)
Position 001 - 499 kan ændre sikkerhedsniveau.
Position 500 - 997 kan ikke ændre sikkerhedsniveau.

Hvad skal bruges til programmering?
4 programmeringskort
n

n Ligge til kort (Grønt)
n Slette kort (Rødt)
n Admin kort (Blåt)

Nøglebrikker (Mifare)

Hvis man vil bruge en NFC mobiltelefon må man installere en 
EXMA App på NFC mobiltelefonen først.

f op t nøgle   

System kort (Gult)

Systeminforma onti

Opstart

Første gang skal ta  i bru  må de forskellige 
programmaeingskort programmeres ind i systemet.
Dette gøres ved at vise alle kortene i viste rækkefølge for 
læseren.
Kortene holdes et for et foran tastaturet på læseren.

Duo ges g

Duo 
«BIB»

Duo kvitterer med et kort 
«BIB»

Duo kvitterer med et kort 
«BIB»

Duo kvitterer med et langt 
«BIB»

kvitterer med et kort 

Duo er nu klar til indlæsning af medier.

Duo HOME, Duo OFFICE 710, Duo OFFICE 712
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Brugere

Position

Nøglebrikkens 

unikke no. Medie PIN-kode Fornavn Efternavn Brugerniveau Udleveret Indleveret Info

1 1xxx NFC mobiltelefon UNIK Anders Andersen ADMIN

2 2xxx DORMA nøglebrik 2222 Bent Bentsen MEDARB

3 3xxx DORMA nøglebrik 3333 Claire Christensen MEDARB

4 4xxx DORMA nøglebrik 4444 Dan Danielsen IT

501 501xxx DORMA nøglebrik INGEN Erika Eriksen REN Kun adgang i åbningstid



V
Holde det grønne (ligge til 
kort) foran tastaturet

Hold mediet foran tastaturet 
(mobiltelefon må ikke være i 
hvilemode).

Indtast positionsnummeret til 
mediet

efterfulgt af

Hold det grønne (ligge til 
kort) foran tastaturet

Mediet er nu registreret

æk Duo

PROGRAMMERING

Når man har bestemt sikkerhedsniveau (positionsnummer) for 
de enkelte brugere og har udfyldt brugerlisten (se foregående 
side), kan man begynde at programmere sine medier.
Man kan programmere en eller flere direkte efter hinanden.
Vis «ligge til kort», vis medie, indtast  positionsnummer som 
mediet skal have (tre cifre) efterfulgt af #, fortsæt med næste 
medie, indtast positionsnummer efterfulgt af #. Når alle medier 
er lagt ind afslutter man ved at vise «ligge til kort» igen.

Programmere medier

Duo 
«BIB»

Duo kvitterer med et kort 
«BIB»

Duo kvitterer med et langt 
«BIB»

kvitterer med et kort 

Programmere personlig PIN-kode
Man kan v lge sin personlige P -kode som ken t  
den enkelte bruger. Denne PIN-kode skrives krypteret ind på 
mediet.
PIN-koden programmeres normalt ved første passering på 
Duo. Når Duo er i sikkerhedsniveau som kræver medie og PIN- 
kode vil den ikke åbne med mindre mediet har en registreret 
PIN-kode i forvejen.

Sådan registrerer du din unike PIN-kode.
n Vis mediet for Duo, indtast den ønskede PIN-kode

(4 cifre) to gange efter hinanden uden ophold.
n Vis mediet for Duo igen, PIN-koden lagres nu på mediet

Eksempel:
Hvis du ønsker 1234 som din unikke PIN-kode.
Vis medie, indtast 12341234, vis medie igen.

OBS! Kode 0000  og 9999 må ikke bru es
bruger PIN-kode!

Tips:
Administratoren af Duo systemet kan selv programmere medier  
med en unik PIN-kode. Disse medier kan senere benyttes af 
f.eks håndtværkere. Disse personer får ikke information om 
PIN-koden og har derfor ikke adgang når Duo er i 
sikkerhedsniveau som kræver medie og PIN-kode.

æ IN kun er d af

, 5555 g  som unik 

f.eks. 010

#

Duo HOME, Duo OFFICE 710, Duo OFFICE 712
—
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PROGRAMMERING
Sletning af tilgængelige medier

Duo 
«BIB»

Duo kvitterer med et langt 
«BIB»

kvitterer med et kort 

tilgængelig.

Væk Duo
Hold det røde (slette kort)  
foran tastaturet

Hold mediet foran tastaturet 
(mobiltelefonen må ikke være 
i hvilemode).

Mediet er nu slettet fra Duo. 
PIN_koden som var lagret i 
mediet er også slettet. Mediet 
kan nu programmeres igen 
med ny unik PIN-kode.

Sletning af medier som er 

Duo HOME, Duo OFFICE 710, Duo OFFICE 712
—

f.eks. 001

#

Duo 
«BIB»

Duo kvitterer med et kort 
«BIB»

Duo kvitterer med et langt 
«BIB»

kvitterer med et kort 

Sletning af ikke-tilgængelige medier

er tilgængelig.

Væk Duo
Hold det røde (slette kort)  
foran tastaturet

Indtast positionsnummeret til 
mediet som skal slettes

efterfulgt af

Hold det røde (slette kort) 
foran tastaturet

Mediet er nu slettet fra Duo. 
PIN-koden er fortsat lagret på
mediet. Hvis mediet findes 
igen og man ønsker at bruge 
denne på ny, skal man første 
slette PIN-koden på mediet.
Efterfølgende kan man bruge 
mediet  igen.

Sletning af medier som ikke 
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PROGRAMMERING
Sletning af ALLE medier

Duo kvitterer med et kort 
«BIB»

Duo kvitterer med et langt 
«BIB»

OBS!
Sletning af ALLE medier 
som er lagret i Duo.
Denne funktion sletter alle 
lagrede informationer. 
Denne funktion SKAL kun 
benyttes hvis man har 
mistet kontrollen over sit 
Duo system og ønsker at 
starte forfra med at 
programmere medier.
Der er IKKE mulighed for at 
genskabe data  efter 
sletning!

V k 
Hold det røde (slette kort)  
foran tastaturet til den 
kvitterer med et langt «BIB» 
og rød LED blinker

Holde det røde (slette kort) 
foran tastaturet

Holde det røde (slette kort) 
foran tastaturet

Alle data i Duo er nu slettet

æ Duo

Duo HOME, Duo OFFICE 710, Duo OFFICE 712
—
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PROGRAMMERING

Duo giver mulighed for at man kan programmere en nødkode 
ind i systemet. Denne nødkode (otte cifre) kan låse Duo op 
uanset hvilket sikkerhedsniveau Duo er i. Der er ved brug af 
nødkoden ikke behov for medie og / eller PIN-kode.

Programmering af nødkode

V k 
Hold det gule (system kort) 
foran tastaturet

Indtast * efterfulgt af 
nødkode (skal være otte cifre)

Hold det gule (system kort) 
foran tastaturet

æ Duo

Duo 
«BIB»

Duo kvitterer med et langt 
«BIB»

kvitterer med et kort 

Duo HOME, Duo OFFICE 710, Duo OFFICE 712
—

Duo to forskellige sikkerhe sniv .
Niveau 1 kræver kun medie.
Niveau 2 kræver medie og PIN-kode. (Indvendig åbneknap er 
deaktiveret).
Det er kun medier som har positionsnummer fra 001 til 499 
som har rettigheder til at ændre sikkerhedsniveau.

For at sætte Duo i niveau 1 (uden PIN-kode).
Væk Duo, vis medie.
Indtast din unikke PIN-kode.

For at sætte Duo i niveau 2 (med PIN-kode).
Væk Duo, vis medie.
Indtast 9999.
Duo kvitterer med tre korte «BIB».
Løft dørgrebet op for at låse døren.
Duo er nu låst, og man skal bruge medie og PIN-kode for at  
åbne Duo igen.

Eksempel:
Når alle brugere er hjemme bruges kun medie.
Når sidste bruger forlader hjemmet indtastes 9999 for at 
aktivere sikkerhedsniveau 2.
Når første bruger med positionsnummer lavere end 499 
kommer hjem og åbner Duo med medie og unik PIN-kode, er 
Duo automatisk tilbage i niveau 1.

har d eauer

Ændring af sikkerhedsniveau
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uden brug af medie.
Kun medier med positionsnummer lavere end 499 kan 
programmere kodelås funktionen.

For at programmere Duo til kodelås funktion.
Vis medie
Indtast din unike PIN-kode.
Indtast * efterfulgt af kode (fire cifre) afslut med #.

Nu kan døren låses op kun ved brug af kode.

Alle medier som er aktive i Duo systemet berøres ikke af denne 
funktion og virker normalt med de rettigheder som de er tildelt.

Når sikkerhetsnivauet på Duo ændres forsvinder kodelås 
funktionen. Ønsker man kodelås senere må programmeringen 
foretages på ny.

Duo systemet kan programmeres til at fungere som kodelås 

PROGRAMMERING

Duo systemet har en integreret reservationsfunktion til brug for 
midlertidige reservationer af eks. mødelokaler, fællesrum, 
vaskerier og lign.
Duo systemet genererer selv disse unikke PIN-koder. PIN-
koden er unik for den enkelte Duo enhed og baserer sig på 
enhedens unikke serienummer.
For at reservationsfunktionen kan aktiveres skal klokken / tiden 
stilles i den enkelte Duo enhed.
Dette gøres via App som installeres på en NFC og Mifare 
kombatibel mobiltelefon. Mobiltelefonen kan samtidig fungere 
som medie for Duo enhederne.
Ved at indtaste PIN-koden indenfor det tidsrum man har fået 
tildelt og derefter holde et medie som IKKE i forvejen er 
registreret foran læseren gives dette medie adgang.
Administratoren af Duo systemet kan selv bestemme hvor lang 
tid reservationen skal holde - dog maximum i 24 timer. Efter 24 
timer ophører reservationen. Ønskes reservationen forlænget 
skal man have ny PIN-kode samt et nyt tomt medie.

Alle medier som er aktive i Duo systemet berøres ikke af denne 
funktion og virker normalt med de rettigheder som de er tildelt.

Programmering af reservationsfunktion

V k 
Hold det gule (system kort) 
foran tastaturet

Indtast 5555

Hold det gule (system kort) 
foran tastaturet

æ Duo

Duo 
«BIB»

Duo kvitterer med et langt 
«BIB»

kvitterer med et kort 

Duo HOME, Duo OFFICE 710, Duo OFFICE 712
—
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Kodelås
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