
ML52RAH, ML52RAV KÄYTTÖ 

 
 

 

 

 

 

Käyttöönotto 

                                                            

 

 

KORTTIEN LISÄÄMINEN (yhteensopivat kortit: ISO-14443A RF) 
 

MASTER-KORTTIEN LISÄYS (enintään 20 kpl) 

1. Käytä lisättävää korttia lukijalla (Ensimmäinen kortti lisätään automaattisesti Master-kortiksi). 

    - Kuuluu äänimerkki ja punainen merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin ajan.  

2. Voit jatkaa uusien Master-korttien lisäämistä käyttämällä niitä lukijalla yksitellen. 

3. Lopeta Master-korttien lisäys käyttämällä viimeistä lisättyä korttia lukijalla uudelleen. 

4. Siivooja-korttien lisäys alkaa automaattisesti, kun oranssi merkkivalo vilkkuu. 

Huom. Siivooja-korttien lisääminen voidaan ohittaa käyttämällä Master-korttia lukijalla.  

Jos lukko tulee julkiseen tilaan, ei muita kortteja tarvitse lisätä Master-kortin lisäksi.  

(Ensimmäisenä lisätty Master-kortti tulisi säilyttää hyvässä tallessa, vain tällä kortilla on mahdollista muuttaa lukon 

asetuksia).  

 
SIIVOOJA-KORTTIEN LISÄYS (enintään 20 kpl) 

Yksityisessä tilassa voit tarvittaessa lisätä myös Siivooja-kortteja. Siivooja-kortilla lukko on mahdollista avata 

ja lukita vaikka se olisi lukittu käyttäjä-kortilla. (Jos Siivooja-kortteja ei tarvita tämän kohdan voi ohittaa). 

1. Käytä lisättävää korttia lukijalla, kun oranssi merkkivalo vilkkuu. 

    - Kuuluu äänimerkki ja vihreä merkkivalo vilkkuu kerran. 

2. Voit jatkaa uusien Siivooja-korttien lisäämistä käyttämällä niitä lukijalla yksitellen. 

3. Lopeta Siivooja-korttien lisäys käyttämällä viimeistä lisättyä korttia lukijalla uudelleen. 

 
KÄYTTÄJÄ-KORTTIEN LISÄYS (enintään 20 kpl)  

Yksityisessä tilassa myös Käyttäjä-kortit lisätään erikseen. (Aseta lukko yksityiseen tilaan ennen Käyttäjä-korttien lisäämistä). 

1. Käytä Master-korttia lukijalla. 

    - Kuuluu äänimerkki ja vihreä merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin ajan. 

2. Vihreän merkkivalon vilkkuessa käytä lisättävää Käyttäjä-korttia lukijalla. 

    - Kuuluu kolme äänimerkkiä ja punainen merkkivalo vilkkuu kolme kertaa. 

3. Voit jatkaa uusien Käyttäjä-korttien lisäämistä käyttämällä niitä lukijalla yksitellen. 

4. Lopeta Käyttäjä-korttien lisäys käyttämällä viimeistä lisättyä korttia lukijalla uudelleen. 

 

 

 

KÄYTTÖ (JULKINEN TILA) 

*Lukitus: Käännä vääntönuppi lukittu –asentoon ja käytä sopivaa korttia lukijalla oven lukitsemiseksi. 

*Avaus: Lukon avaus samalla kortilla, tämän jälkeen voit kääntää vääntönupin auki. 

 

KÄYTTÖ (YKSITYINEN TILA) 

*Avaus: Käytä Käyttäjä-kortiksi lisäämäsi kortti lukijalla, tämän jälkeen voit kääntää vääntönupin auki. 

*Lukitus: vääntönuppi lukittuu automaattisesti kun nuppi käännetään lukittu –asentoon. 
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TILAN VAIHTO YKSITYINEN/JULKINEN TILA 

Käytä ensimmäisenä lisättyä Master-korttia lukijalla 3 sekunnin ajan.  

(3 sekunnin kohdalla kuuluu lyhyt merkkiääni).  

 

*Julkinen tila: kun oranssi merkkivalo vilkkuu kerran ja kuuluu äänimerkki. 

*Yksityinen tila: kun oranssi merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja kuuluu äänimerkki. 

 

 

 
KÄYTTÄJÄ-KORTTIEN POISTO (esim. kadonnut Käyttäjä-kortti) 

1. Käytä Master-korttia (Kaikki Käyttäjä-kortit poistetaan, mutta Siivooja-kortit säilyvät). 

2. Lisää Käyttäjä-kortit uudelleen. 

 

 

 
PARISTOJEN LOPPUMINEN 
 

Paristojen loppumisesta varoittava merkkiääni antaa viisi 

piippausta avattaessa ja suljettaessa lukkoa. Älä käytä lukkoa                                             

ennen kuin paristot on vaihdettu ja lukko toimii normaalisti.                                                   Lukija   

Käytä ainoastaan 3x 1,5V AAA alkaliparistoja. Paristojen                                                        

vaihtoväli on noin 1,5 vuotta tai noin 6000 käyttökertaa. 

 

Lukon ilmoittaessa paristojen vähyydestä, voidaan lukolle 

antaa lisävirtaa kannen alla olevasta USB-liittimestä 

käyttämällä varavitalähdettä tai sopivaa 5VDC laturia.                                                             Merkkivalo 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Vääntönuppi  

                                                                                                                                                     

                                                  

 

HOITO-OHJEET 

 

Lukon puhtaana pitämiseen käytä kosteaa, pehmeää riepua tahrojen ja sormenjälkien poistamiseen. 

Käytä mietoon saippualiuokseen kostutettua riepua rasvan ja muun kerääntyneen lian pyyhkimiseen. 

Lukkoa ei tarvitse rasvata. 
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TEHDASASETUSTEN PALAUTUS 

 
1. Aseta esim. pieni ruuvimeisseli lukkorungon takana olevaan reikään. 

2. Pidä reiän pohjassa olevaa ”Reset” nappia painettuna kahden sekunnin ajan.  

 
Ääni- ja valomerkki ilmoittavat tehdasasetusten palautumisen.  

Huom! Tehdasasetuksen palautus ei muuta lukolle asetettua tilaa (yksityinen/julkinen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARISTONVAIHTO 

 

 

 

 

 

                                 -Poista pultti 

 

 

  -Avaa hieman sylinterin mutteria  

 

                                              

                     -Käännä lukkorunkoa                                                                           

 

                                       

                    -Vaihda paristot 3 kpl           

                         

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


