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K10S.3
NØKKEL
BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING
Denne anvisningen samt eventuelle instruksjoner skal overleveres sluttbrukeren.
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1. DAGLIG BRUK
Før nøkkelen helt inn i låssylinderen og vri rundt. Hvis låsen ikke lar seg åpne, ta ut
nøkkelen av låssylinderen og prøv på nytt, men litt langsommere. Når nøkkelen føres inn i
låssylinderen så produserer sylinderen den elektriske energien som sylinderens og
nøkkelens elektronikk trenger. Hvis man fører nøkkelen for raskt inn i låssylinderen forblir
låssylinderen i låst posisjon.
Ikke bruk overdreven kraft når du fører nøkkelen inn i låssylinderen.

2. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
Kontakttråden i nøkkelens metalldel må holdes ren. Hvis denne tråden blir skitten, rengjør
den med en myk fuktet klut. Hvis det er skader på kontakttråden eller om trådens overlate er
skadet, skal nøkkelen skiftes ut.
Kontaktleder

iLOQ Nøkkelen bør ikke brukes til andre ting enn det som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Fremmede objekter eller andre nøkler skal ikke føres inn i låssylinderen.
Nøkkelen må ikke endres på noen som helst måte. Nøkkelen skal oppbevares på ett sikkert
sted slik at kun autorisert personell skal ha adgang. Hvis en nøkkel mistes eller blir stjålet
må man gi beskjed om dette slik at nøkkelen kan settes på listen over blokkerte nøkler. For
å legge nøkkelen på listen over blokkerte nøkler bruker man programvaren
iLOQ S10 Manager. Husk å oppdatere nødvendige leser/låser slik at informasjonen er
tilgjengelig i alle lesere/låser.
Viste du at iLOQ nøklene K10S.x, K10C.1 og K5S.x kan vaskes direkte i rennende varmt
vann? Vanlig tilgjengelige antibakterielle servietter og desinfiserende servietter,
vaskeservietter fuktet med antibakterielle eller desinfiserende vesker, servietter med mild
såpe er også en god metode for å rengjøre dine nøkler.
Våre garantibetingelser på produktene, dekker ikke misfarging av produktene grunnet bruk
av rengjøringsmetoder som ikke er egnet til formålet.
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3. SKIFTE FARGET PLASTLOKK
Løsne det eksisterende plastlokket med tommelen eller ett egnet verktøy ved å trykke ned og
dreie plastlokket 45° mot klokken. Fjerne det eksisterende plastlokket og erstatt der med ett
annet. Legg Plastlokket på plass og lås det ved å presse ned og dreie plastlokker 45° med
klokken.
De grå plastlokkene som leveres på K10S.5 og K10S.6 er ikke utskiftbare da disse beskytter
en Mifare Classic eller DesFIRE brikke

