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Nødvendig verktøy:
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Inkluderte deler:

Vriforlenger-plate 

Vriforlenger Låsvrider
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1. Sikre utvendig lås
Før du fjerner din eksisterende lås, bruk tape for å holde 
på plass utvendig låsesylinder. Tapen vil holde den på 
plass når du tar ut skruene fra innsiden.
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2. Fjerne låsvrider på innsiden
Først fjerner du innvendig låsevrider. Noen låser har små
blindlokk som skjuler skruene. Disse må eventuelt fjernes.
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3. Normal vriforlenger-lengde 
De	fleste	dører	har	en	vriforlenger	som	stikker	omtrent	10	
mm ut fra dørplaten. Disse vil passe Danalock direkte uten 
behov for å tilpasse lengden.

Dersom vriforlenger 
stikker mindre enn 
10mm ut fra dørplaten, 
så	finnes	det	en	 
ekstra vriforlenger i 
Danalock-boksen.  
(Se illustrasjon s. 10).

Danalock fungerer  
med en vriforlenger- 
lengde på maks  
35mm fra dørplate.

Er vriforlengeren over 
35mm må du gjøre  
den kortere.  
(Se illustrasjon s. 12).

10 - 35 mm
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4. Fort kort vriforlenger - sett inn ny 
Er vriforlenger under 10 mm, da må du fjerne platen som 
holder vriforlenger og erstatte den med vriforlenger som 
følger med i Danalock-esken.

Etter å ha byttet vriforlenger og montert bakplaten må 
du tilpasse lengden. (Se hvordan på side 12).
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5. Fjern papir fra klisterlapper
Finn bakplaten i Danalock boksen og fjern papiret fra de 
tre klisterlappene på baksiden av platen.
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6. Fest bakplate på døren
Plasser bakplaten der den innvendige låsvrideren var 
festet. Det runde hullet i midten er til vriforlenger.  
Bruk de to skruene fra låsvrideren for å feste bakplaten.
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7. Tilpass lengde på vriforlenger
For å unngå å skade Danalock må du korte ned lengden på
vriforlenger-adapteret	til	maks	35	mm	fra	dørens	overflate.	Bruk
to nebb- eller kombinasjons-tenger for å bryte av til rett lengde.

max.
35 mm
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8. Fest vriforlenger-adapter
Finn det grønne vriforlenger-adapteret i Danalock-esken og 
sett den inn i bunnen av låsen. Press adapteret inn i senter 
av bunnen til du hører et klikk. Adapteret er nå godt festet til 
Danalock.

Klikk
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9. Tilpass og fest Danalock
Tre Danalock inn på vriforlenger-adapteret og ned mot
bakplaten. Batteridekselet vil normalt vende nedover på de
fleste	låser.	Låsen		skal	i	neste	steg	vris	inn	på	bakplaten.
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10. Tilpass merkene
Finn de små merkene i bakplaten og på låsen og juster 
disse merkene slik at de er 
på linje. 
 
Nå vil låsen kunne 
presses forsiktig 
helt inn til bakplaten.
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11. Fest Danalock
Trykk låsen inn til bakplaten og vri Danalock med klokken til 
du hører ett klikk. Bemerk: Dersom du trenger å koble fra og 
prøve på nytt, se “instruks for demontering” på side 22.

Klikk
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12. Aktiver batterier
Trekk ut plastlappen og aktiver batteriene.
Et lys vil bekrefte at Danalock er klar.

Bemerk: Dersom batteriene blir frakoblet, 
da må du kalibrere Danalock på nytt.
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13. Før du laster ned Danalock app
Din Danalock er nå festet til døren. Last ned og installer 
Danalock app for å fullføre installasjonen.

La døren stå 
åpen under 
fullføring av 
installasjonen.
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14. Last ned Danalock app

Gå til Google Play eller App Store og last ned Danalock 
app. Installer deretter Danalock app på telefonen og åpne 
den.

Trykk på blå ring  
for å opprette 
ny	bruker-profil	
eller grønn om du 
allerede	har	profil.

Trykk på grønn ring 
om du allerede har 
brukerprofil.
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15. Legg til låsen i Danalock app 
Når du har logget inn vil du se din tomme nøkkelhank. 
Trykk “Add lock” for å legge til en ny lås.

Følg deretter instruksjonene  
i appen for å sette 
opp en ny lås.

You have no keys

Add your  first  lock  

by  pressing  the  

”Add  lock”  icon

below
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16. Demonterings-instruksjon
Dersom du skulle få behov for å demontere Danalock fra
døren, så trenger du en binders eller penn. Trykk denne inn i
hullet innerst på låsen samtidig som du vrir låsen mot klokka.

Demontering av lås 
vil ikke resette låsen 
eller koble den fra din 
konto. Vil du montere 
Danalock igjen vil 
vi likevel anbefale å 
kalibrere den på nytt.
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17. LED-Signal
Et LED-lys på Danalock viser med ulike farger  
hva som er status for låsen.

LED-Mode LED farge Status viser
Fast rødt lys for en periode Dør har blitt låst
Fast grønt lys for en periode Dør har blitt låst opp
Hvit lys i tre sekund Danalock slått på. Batterier er aktivert
Rødt lys blinker hvert 5. minutt Kritisk batterinivå
Konstant lilla Firmware oppdatering pågår
Blått lys blinker Innstillinger blir endret/lagret
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18. Hvordan konfigurere Danalock med klikk-kommandoer
Du	kan	også	konfigurere	Danalock	ved	å	trykke	en	binders	
inn i det lille hullet på toppen av låsen. Det går 5 sekund før 
Danalock gjennomfører kommandoen, noe som gir deg god 
tid til å klikke riktig antall klikk. Bemerk: Skulle du klikke feil antall 
kan du avbryte ved å klikke 7 ganger. 

Klikks:  Farge:  Kommandoer: 

1x Grønn  Setter Danalock i eks-/inkludering-mode (Zigbee,Z-Wave) 
Gjelder bare Z-Wave eller Zigbee modell. Klikk en gang og vent i 5 sekunder. 
Danalock vil da gå i eks-/inkluderings mode og blinke grønn i 30 sekunder.  
Den kan nå inkluderes i sikker modus mot en gateway.

2x Gul  Manuell kalibrering (Start ved å vri lås og lås opp) 
Vri Danalock til ulåst posisjon og klikk deretter to ganger. Vent 5 sekunder til den  
blinker gult. Vri deretter Danalock til låst posisjon og trykk en gang.

3x Hvit  Auto-kalibrering 
Vri Danalock til ulåst posisjon og la døren stå åpen under kalibrering. Løft håndtaket 
om nødvendig. Klikk deretter 3 ganger. Etter 5 sekund vil Danalock starte automatisk 
kalibrering.

7x Avbryt 
Avbryter gjeldende kommando.

10x Rød Nullstill Danalock 
Denne kommandoen vil slette alle innstillinger på Danalock. Klikk 10 ganger og 
vent 5 sekunder. Danalock vil blinke rødt og deretter nullstilles.
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