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dormakaba brukermanual / MAU Digitalsylinder og C-lever

Digitalsylinder og C-lever

Låse opp digitalsylinder

1. Hold kortet/brikken foran digitalsylinder til det 
lyser grønt.* 

2. Et pip høres og det lyser grønt rundt fi rkanten i 
midten av leseren.

3. Låsen er nå åpen. 
4. Vri på digitalsylinderen for å åpne dør. 

Digitalsylinderen er i åpnetilstand i noen sekunder. 
Gjenta prosedyre for å låse om ikke døren har 
smekklås. 

Fig. 1 Digitalsylinder i skandinavisk design (4836)

Fig. 2 Presenter ditt adgangsmedie for digitalsylinder

Låse opp C-lever

1. Hold kortet/brikken foran leseren på C-leveren.
2. Et pip høres og det lyser grønt rundt fi rkanten i 

midten av leseren.
3. Døren kan nå åpnes. 
4. Trykk dørvrideren ned for åpne dør. 

Dørvrideren på C-leveren er i åpnetilstand i noen 
sekunder. Dør låses med smekklås automatisk når 
dørvrideren går i lukketilstand 

Fig. 3 C-lever og C-lever Compact skandinavisk design

Fig. 4 Presenter ditt adgangsmedie for C-lever leser

* Siden Mifare DESfi re kort/brikker både sender og mottar informasjon fra leser er det viktig at kortet holdes i 
ro til grønt lys lyser. Skulle det lyse rødt, prøv å presentere kort/brikke på nytt, til det lyser grønt. Lyser det 
fortsatt rødt, så har du ingen adgang. Ta kontakt med admin.
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** OBS! Er det dørautomatikk (selvåpnende dør) på døren så IKKE trykk på døren. Vent til døren åpner seg selv.

Låse opp med vanlig leser

1. Hold kortet/brikken foran leser til det piper og 
lyser grønt rundt fi rkanten i midten av leseren.* 

2. Et klikk høres. Døren kan nå åpnes.** 

Du trykker dørdørvrider ned for åpne dør, eller trykker 
på døren hvis den ikke har dørvrider.** Døren låser av 
seg selv når den smekkes igjen. 

Fig. 5 90 01 kortleser grønt signal tent

Fig. 6 Presenter ditt adgangsmedie for 90 01 kortleser

PINkode på kortleser

1. Hold kortet/brikken foran leser til det piper og 
lyser grønt.

2. Dersom det lyser rødt rundt fi rkanten i midten av 
leser, prøv å presentere kort/brikke på nytt til det 
lyser grønt. Lyser det fortsatt rødt, så har du 
ingen adgang. Ta kontakt med din administrator

3. Når tallene kommer til syne etter at du har fått 
grønt lys ved presentasjon av adgangsmedie må 
du taste inn din PIN kode. 

4. Tast inn PINkode, avslutt med E.

Tips og feilsøking

1. Hold brikke og/eller kort vannrett, fl att mot leser. 
2. Er det dørautomatikk (selvåpnende dør) på døren 

så IKKE trykk på døren. Vent til døren åpner seg 
selv.

3. Mifare DESfi re kort/brikker både sender og 
mottar informasjon fra leser er det viktig at 
kortet holdes i ro til grønt lys lyser. 

4. Ikke hold ditt adgangsmedie i hånda samtidig 
som du taster inn PINkode. Dette kan medføre at 
kortet leses på nytt og PINkode blir ikke gyldig.

Fig. 7 Produkter for adgangskontroll 
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Kortleser
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