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RFID PIILOLUKKO:

Lukkoa käytetään avainkortilla tai tägillä. Lukko voidaan ohjelmoida

toimimaan henkilökohtaisessa tai yleisessä käyttötilassa.

RFID standardi - Mifare (13.56 MHz)

Toimintotilat

Mode 1 (henkilökohtainen käyttö)

Lukko on ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla RFID-tunnisteella. 

Lukko on oletuksena auki, kunnes joku lukitsee sen.

Lukko toimitetaan oletuksena tässä tilassa (Mode 1).

Mode 2 (henkilökohtainen käyttö)

Lukko on ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla RFID-tunnisteella

(esim. kortti tai tägi). Mode 2 vastaa tilaa Mode 1, mutta lukko on 

oletuksena lukossa.

4 sekunnin jälkeen lukko lukittuu automaattisesti. Tämän vuoksi oven 

lukitsemiseksi riittää, että ovi vain painetaan kiinni. Lukkoa ei siis tarvitse

lukita erikseen avaimella.

Mode 3 (yhteiskäyttötila)

Lukko on oletuksena auki. Tässä tilassa lukko on yhteiskäyttötilassa, eikä

lukkoa ole ennakkoon ohjelmoitu nimetylle käyttäjälle.

Lukko on auki, kunnes se lukitaan jollain yhteensopivalla RFID-

tunnisteella. Samaa tunnistetta tulee käyttää myös lukon avaamiseen. 

Mikäli lukkoa yritetään avata väärällä/ toisella RFID-tunnisteella, lukosta

kuuluu virhesignaali. Kun käyttäjä on avannut lukon, on lukko seuraavan

käyttäjän käytettävissä.

Mode 4 ja 5 (yhteiskäyttötila aikarajalla)

Mode 4 ja 5 vastaavat tilaa Mode 3, mutta ne sisältävät lisäksi ajastetun, 

automaattisen aukaisun (12 tai 2 tuntia).

• Mode 4: Mikäli käyttäjä ei avaa kaappia, lukko aukeaa automaattisesti, 

kun 12 tuntia on kulunut sen lukitsemisesta.

• Mode 5: Mikäli käyttäjä ei avaa kaappia, lukko aukeaa automaattisesti, 

kun 2 tuntia on kulunut sen lukitsemisesta.

Ready to use mode (henkilökohtainen käyttö)

Ready to use tilaa voidaan käyttää tilojen Mode 1 ja 2 yhteydessä.

Ready to use tilassa olevat lukot on valmisteltu etukäteen siten, että

ensimmäinen lukon RFID-tunnisteella lukitseva henkilö rekisteröi lukon

itselleen henkilökohtaiseen käyttöön, siihen asti, kun lukko ohjelmoidaan

uudestaan. Tämä tarkoittaa, että lukon voi ottaa käyttöön kuka tahansa, 

jolla on käytössään yhteensopiva RFID-tunniste.

Ohjelmoimalla lukon uudestaan Ready to use tilaan, on lukko taas

valmiina seuraavalle käyttäjälle.
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RFID PIILOLUKKO:

Toimintotilan (= Mode) muuttaminen

Huom! Lukon tulee olla tilassa 1 (Mode 1), jotta toimintotila voidaan

muuttaa.

1. Mikäli lukko ei ole tilassa 1, aseta lukko uudestaan tilaan 1. 

2. Ohjelmoi haluttu toimintotila.

Esimerkki: Muutos tilasta 3 tilaan 2, tulee tehdä seuraavassa järjestyksessä: 

Tila 3 -> Tila 1 -> Tila 2

Lukon palauttaminen oletusasetuksiin (Mode 1) (poistaa käyttäjät)

Uudelleen asetusta varten tarvitset programming-kortin

Huom! Tämä toiminto poistaa kaikki aiemmin lisätyt käyttäjät lukosta.

1. Pidä programming-korttia lukon kohdalla noin 10 sekuntia. Kun kuulet

signaalin, kaikki käyttäjät on poistettu ja lukko on asetettu uudelleen

tilaan 1 (Mode 1). Signaali:  

Lukkoon voidaan nyt lisätä käyttäjiä tai sen toimintatila voidaan vaihtaa. 

Toimintatilan (Mode) muuttaminen tilasta 1 johonkin toiseen tilaan

Toimintatilaa muutettaessa tilasta 1 johonkin toiseen, tarvitaan

Programming kortti ja uuden halutun toimintatilan ohjelmointikortti (jokin

Mode korteista). 

1. Aseta programming kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 

sekunnin ajan. Signaali: 

2. Aseta halutun toimintatilan (Mode) kortti lukon kohdalle 7 sekunnin

sisällä. Pidä korttia lukon kohdalla, kunnes kuulet signaalin:

(Mikäli kuuletkin virhesignaalin , varmista, että lukko on 

toimintatilassa 1 (Mode 1)).

Huom! 

Toimintatiloissa 1 ja 2 tulee lisätä lukolle käyttäjät kts. seuraava sivu.
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RFID PIILOLUKKO:

Käyttäjien lisääminen (Mode 1 ja 2)

Lisätäksesi käyttäjiä tarvitset Programming kortin sekä lisättävät RFID 

tunnisteet (kortit tai tägit). 

1. Aseta programming kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 

sekunnin ajan. Signaali: 

2. Aseta lisättävä RFID-tunniste lukon kohdalle, kunnes kuulet

vahvistussignaalin

3. Samaan lukkoon voi lisätä useita käyttäjiä, toistamalla yllä mainitut

kohdat. Yhteen lukkoon voi lisätä maksimissaan 200 tunnistetta.

Käyttäjien poistaminen (Mode 1 ja 2)

Poistaaksesi käyttäjiä tarvitset Programming kortin sekä poistettavat

RFID-tunnisteet (kortit tai tägit).

1. Aseta programming kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 

sekunnin ajan. Signaali:  

2. Aseta poistettava RFID-tunniste lukon kohdalle 7 sekunnin sisällä. 

Pidä tunnistetta lukon kohdalla, kunnes kuulet vahvistussignaalin:

3. Tarkistaaksesi, että tunnisteen poisto onnistui. Odota noin 5 sekuntia

ja aseta tunniste lukon kohdalle. Mikäli kuulet virhesignaalin

(4 lyhyttä piippausta), on tunnisteen poisto onnistunut. 

Mikäli haluat poistaa kaikkien käyttäjien rekisteröinnit lukosta, katso

edelliseltä sivulta kohta “Lukon palauttaminen oletusasetuksiin”.

Avaaminen ja lukitseminen (Mode 1 ja 2)

Avaaminen

• Aseta ohjelmoitu RFID-tunniste lukon kohdalle.

Lukitseminen

• Mode 1: Sulje ovi ja aseta RFID-tunniste lukon kohdalle

• Mode 2: Sulje ovi. Lukko sulkeutuu automaattisesti 4 sekunnin

kuluessa. Huom! Ethän jätä avainta kaapin sisään.

Lukitseminen ja avaaminen (Mode 3, 4 ja 5)

Lukitseminen:

• Lukko lukitaan asettamalla mikä tahansa tuettu RFID-tunniste lukon

kohdalle.

Avaaminen:

• Avataksesi lukon käytä samaa RFID-tunnistetta, jolla lukko lukittiin, 

asettamalla tunniste lukon kohdalle. Avaamisen jälkeen lukko/ lokero

on seuraavan käyttäjän käytettävissä.

Huomioi, että lukitun lukon voi avata vain samalla tunnisteella, jolla se on 

aiemmin lukittukin (lukuun ottamatta yleisavainta (Service kortti).

Paristot

Lukko toimii yhdellä (1) litium paristolla CR123A (3V, min 1400 mAh).

Pariston arvioitu käyttöikä on noin 30,000 käyttökertaa (n. 2-3 vuotta).

Lukko ilmoittaa käytettäessä pariston alhaisesta varaustasosta erillisellä

signaalilla.

Mikäli paristo loppuu, ennen kuin se on ehditty vaihtaa, lukko aukeaa

automaattisesti ja pysyy avoinna.

Takuu ei kata paristoja, eikä virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita

Lisätietoja valmistajan sivuilla: 

https://www.swedstyle.com/en/products/locks
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Pariston vaihdon jälkeen ovea ei saa sulkea, ennen kuin on 

varmistettu pariston toimivuus. Mikäli paristo puuttuu tai on 

viallinen, on mahdollista, että lukkoa ei saada enää avattua. 

Testaa lukko aina siten, että ovi on auki.
!
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