
Sjekkliste montering ID Lock

Serienr:

Kjøpsdato:

Kjøpssted:

Saks-ID:

Sølv:

Sort:

Hvit:

Sjekkliste for montering av ID Lock 101 og 150

Nr Beskrivelse

1 Er avstand fra front av sluttstykke til front av låsekasse 2 til 5 mm?      Ja     Nei  

x

Mål avstand og før inn i tabell til venstre.Avstand fra sluttstykke til låskasse (mm):

2 Er låskasse-adapter montert i henhold til bruksanvisning?     Ja     Nei  

Kort låskasseadapter:

Kryss av hvilken adapter som er i bruk. Medium låskasseadapter:

Lang låskasseadapter:

3 Hvor er hengslende på dørbladet?
Stå på utsiden av døren, noterhvilken 
side hengslene på dørbladet er festet til 
karmen.

V H

Hengslene er på høyre side

Hengslene er på venstre side

4 Ligger kablene til innvendig låse-enhet utenfor skruene for montering?      Ja     Nei  

Kontroller om kablene er i kontakt med låskasseadapteret.

5
Dersom låsen er helt død, indikerer dette at låsen er tom for strøm.
Dette kan kontrolleres med å holde ett 9V batteri på utvendige poler. Da skal panel aktiveres og 
display lyser opp.

Strøm:

OK:

6
For å sjekke om låskasse er ok, kan dette gjøres på følgende måte: 
Ha dør i åpen stilling. Trykk inn sensorfallen i låskassen, for å kontrollere 
at denne lager en lyd («plingpling»).

Låskasse, 
sensorfalle

OK:

OK:

7

8 

OK:

Updater:

Manuell 
vrider:

Hvilken versjon er låsen oppdatert med?

ID Lock 150 kan oppdateres med appen "ID Lock 150 Updater". Appen er tilgjengelig for både iOS og Android enheter.

Er låsen oppdatert?  Ja  Nei

idlock.no/kundesenter

Side:  

1 av 1

Trykk  på  bildet  under  for  å  se 
monteringsvideo på norsk.

NO
Versjon: 1.3C

Vrid om manuell vrider, for å sjekke at denne lager en lyd («6x pling») mens døren står åpen 
og ulåst.
Dersom låsen er oppdatert til v1.4.9 vil låsebolten ikke trekke seg automatisk tilbake.
Låsebolten skal ikke være mulig å trykke inn, den skal være låst i ytre posisjon.

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.idlock.ble
https://itunes.apple.com/no/app/id-lock-150-updater/id1419575062?mt=8
https://idlock.no/updater
https://idlock.no/kundesenter
https://www.youtube.com/watch?v=NEcgMqO4cZw
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