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LESER 

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 
 

Denne anvisningen samt eventuelle instruksjoner skal overleveres sluttbrukeren. 
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1. DAGLIG BRUK 

iLOQ N504i er en RFID/NFC/BLE leser med tastatur for veggmontering som benyttes i 
iLOQ Online adgangskontroll. Leseren kommuniserer med 5-Serien nøkler og er en viktig 
del av iLOQ nettverk-til-nettverk (D2D). Dette nettverket brukes for å distribuere informasjon 
i systemet om gyldige adgangsrettigheter, oversikt over mistede nøkler og tidsprofiler. 
 
Det er tre måter å betjene leseren på: 

• Nøkkel 

• Nøkkel i kombinasjon med PIN-Kode 

• Adgangskode 
 
Nøkkel kan være forskjellige produkter som f.eks.: 
iLOQ S5 Nøkkel 
iLOQ S50 Nøkkel-FOB 
iLOQ RFID brikke 
Smarttelefon* med NFC og iLOQ S50 App med gyldig Mobilnøkkel lisens 
 
*Android- og Apple-telefonbrukere med iOS 13 eller nyere (Gjelder iPhone 7 eller nyere) 
 
Nøkkel: 
Ved bruk av bare nøkkel legges den inntil leseren ved det definerte «Leser» området. 
Den høyre dioden skifter til Orange lys når den begynner å kommunisere med nøkkelen. 
Ved gyldig adgang skifter dioden til Grønt lys, det gis ett lydsignal og døren kan åpnes. 
Hvis nøkkelen ikke har adgang skifter lyset til Rødt, det gis ett lydsignal. Døren er forblir 
låst. 
 
Nøkkel i kombinasjon med PIN-kode: 
Ved bruk av nøkkel og PIN-kode legges nøkkelen inntil leseren ved det definerte «Leser» 
området. 
Den høyre dioden skifter til Orange lys når den begynner å kommunisere med nøkkelen. 
Etter et lydsignal vil også lysene på tastene begynne å pulsere. 
Tast inn din PIN-kode og avslutt med # tasten. 
Ved gyldig adgang skifter dioden til Grønt lys, det gis ett lydsignal og døren kan åpnes. 
Hvis nøkkelen ikke har adgang, eller man taster feil PIN-kode skifter lyset til Rødt og det gis 
ett lydsignal. Døren er forblir låst.  
 
Adgangskode: 
Ved bruk av Adgangskode, tast inn den aktuelle koden og avslutt med # tasten. 
Ved gyldig adgang skifter dioden til Grønt lys, det gis ett lydsignal og døren kan åpnes. 
Hvis man taster feil Adgangskode, skifter lyset til Rødt og det gis ett lydsignal. Døren er 
forblir låst.  
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Ved bruk av Nøkkel, Nøkkel + PIN-kode 

1. Plasser nøkkelen over lesefeltet og tast inn 

din PIN-kode og # hvis dette er påkrevet 

2. Orange diode indikerer kommunikasjon 

3. Grønn diode indikerer gyldig passering 

4. Rød diode indikerer ingen adgang, eller feil 

PIN-kode 

 
Ved bruk av Adgangskode 

1. Tast inn Adgangskode og avslutt med # 

2. Grønn diode indikerer gyldig passering 

3. Rød diode indikerer feil Adgangskode 

 
 
 

 
 
 
 

2. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 

iLOQ N504i Leser trenger ikke periodisk vedlikehold. Vi anbefaler jevnlig rengjøring av 
leseren for å opprettholde god funksjon og redusert spredning av smitte. 
Hvis Leseren blir skitten, rengjør den med en myk fuktet klut. Hvis det er skader på 
tastaturet eller selve leseren, skal leseren skiftes ut. 
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 lesere. 
Våre garantibetingelser på produktene, dekker ikke misfarging av produktene grunnet bruk 
av rengjøringsmetoder som ikke er egnet til formålet. 

Leserområde 

Statusdiode 

Tastatur 

Adgangsdiode Adgangsdiode 

Leserområde 


