
               

 

 

              ADV0175  MIFARE SKABSLÅS 
 

 

                                   Brugervejledning. 

BA0692 



ADV 0175 Elektronisk skabslås for anvendelse af Mifare brikker 
 

Anvendelse: 

Anvendes til adgang til skabe i idræts og svømmehaller m.m. 

 

Skabslåsen aktiveres ved anvendelse af Mifare kort  eller brikker. 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter indlæsning af gyldig nøgle, drejes låsen til højre for åbning. 

Efterfølgende låsning sker ved at dréje låsen til venstre. 

( Se skitsen herover) 

 

Opstart af lås. 

Ved levering er låsen i 0-stillings mode.  

Efter indsættelse af batteri, vil den første Mifare brik som indlæses  blive oprettet 

som ”MASTERNØGLE”. 

 

Masternøglen anvendes  for oprettelse af  bruger nøgler. Følgende brugernøgler kan 

oprettes: 

 

Gæstenøgle  ( 1 stk.) 

Kontrollør nøgle (13 stk.) 

Hovednøgle ( 3 stk.) 

 

Udover dette kan Masternøglen anvendes for 0-stilling af låsen. 

 

Oprettelse af Gæstenøgle. 

Indlæs Masternøglen 1 gang.  (Grøn LED blinker i låsen) indlæs  derefter nøglen der 

skal oprettes.  

 

Når denne nøgle er indlæst kan den herefter åbne låsen.   

NB. Såfremt der efterfølgende oprettes en  ny gæste nøgle—slettes den tidligere au-

tomatisk. 

 

Låsning 

Drej til venstre 

Åbning 

Drej til høje 



Oprettelse og funktion af Kontrollør nøgle ( max 19) 

 

Efter oprettelse af kontrollør nøgle  kræver åbning af låsen med gæstenøgle  samti-

dig anvendelse af  en kontrollørnøgle.  

 

Kontrollør nøgler oprettes efter indlæsning af Masternøgle 2 gange. Derefter kan der 

ved successiv   indlæsning  af nøgler oprettes op til 19 Kontrollør nøgler.   

 

Oprettelse af  Hovednøgle. 

 

Hovednøgler (max. 3) Oprettes ved indlæsning af  Masternøgle  3 gange. Derefter  

kan der ved successiv indlæsning af  nøgler oprettes op til 3 hovednøgler,. 

 

En hovednøgle kan altid åbne låsen 

 

Anvendelse af Masternøgle for åbning af låsen 

 

Åbning af låsen med masternøglen sker ved at indlæse denne  4 gange. Derefter kan 

låsen   åbnes. 

 

0-stilling af lås. 

 

Ved indlæsning af Masternøglen 5 gange, 0  - stilles låsen totalt.  Det betyder at alle 

oprettede nøgler slettes i låsens hukommelse. 

 

Efter 0 – stilling vil den første nøgle som indlæses blive  lagret i låses som Master-

nøgle.  

 

NB. Den oprettede Masternøgle skal opbevares på et sikkert sted. Ved bortkomst af 

Masternøglen, kan låsen ikke  længere indstilles.   



Batteri type BAT0024, CR2450 

 Stik for nødstrøm.  

Samme stik som til mobil telefon 


