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HER ER DIN 
KAMPAGNEKODE

Kampagnekoden gir dig 3 mdr. 
gratis test af G2 systemet, til 3 låse og gratis 

oprettelse af brugerprofil.

Du opretter dig på www.e2a.net.

Koden er gyldig til og med 31.12.2016.
Se bagsiden for mere info.

7849-1847
Din kode er:

2
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Sådan gør du: 
1. Gå ind på www.e2a.net

2. Vælg Ny kunde under "Autogenering"

3. Opret en kundeprofil. Vælg
"Ubegrænset forbrug"

4. Indtast alle oplysninger, samt
kampagnekoden. Når profiler
er oprettet, kan første lås
oprettes.

5. Tast ind ** masterkoden du har lavet
* seks første ciffer i synk. koden *
De seks næste ciffer fra synk. koden *.
Så høre du et langt pip og
låsen er nu synkroniseret. Husk ikke
at vente for længe mellem hver gang
du taster, da du så kan blive logget
ud af programeringen.

6. Test ved at lave en kode og
prøv denne på døren. Har du spørgsmål
eller virker det ikke, så kontakt
Easy2access på telefon 70237032

Hvordan virker det? 

Vores G2 dørlåse har fået en ny mulighed; tildeling af koder uden at være til 
stede. 

Der er to typer 'nøgler' i de nye G2 låse: Engangskoden, som kun virker til én 
åbning af døren og flergangskoden, som virker flere gange og sletter sig selv igen 
næste gang en ny flergangskode anvendes på dørlåsen. 

Engangskoden er tiltænkt som en engangsnøgle til håndværkeren, 
rengøringskonen, skorstensfejeren eller et selskab med udkald eksempelvis vagt 
eller lignende. 

Flergangskoden er tiltænkt til feriecentre, sommerhuse, bed and breakfast, hoteller 
mm., hvor nøgler kan være et større administrativt besvær og disse skal benyttes i 
en længere periode. 

Autogenerering muliggør, at man kan sidde hjemmefra eller på arbejdet og via 
Easy2Access hjemmeside oprette en kode og sende den via sms direkte til 
modtagerens mobiltelefon således at fejl undgås. 

easy2access.net
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 MONTAGEVEJLEDNING

2
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For at give dig de bedste 
forudsætninger for at kunne monterer 
låsen, har vi lavet denne vejledning.

Du kan få yderlige tips og 
hjælp med monteringen ved 
at se vores 
monteringsvideoer på 
www.e2a.net, klikk på fanen 
"Service og surport" og vælg 
menuen "Montering og 
vejledning" se videoen der 
passer til dråbe eller oval 
cylinder montage.

TIPS: 
Hvis du kun har en indgang til din bolig må du aldrig lægge 
nød-nøglen inde i din bolig, 

FLERE VIGTIGE TIPS

Værktøj som du behøver til 
montage på døre med 
dråbecylinder! (Nøgle under 
håndtag)

Værktøj som du behøver til 
montage på døre med 
ovalcylinder!  (Nøgle over 
håndtag)
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1 Nødnøglen til låsen skal benyttes på en anden måde end du er 
vand til fra andre systemer. For at åbne døren med nødnøglen, 
skal nøglen sættes i cylinderen og drejes 90 grader til en af 
siderne. Når nøglen er i vandret position kan døren åbnes. For at 
låse igen skal nøglen drejes tilbage til lodret position igen og 
herefter kan nøglen tages ud af låsen. 

NB! Husk at tjekke at låsen vender rigtigt inden montagen 
startes!

2. Når yderdelen monteres er det vigtigt at pilene på firkantpalen
peger opad og den røde markering på palen er øverst og tættest
på toppen af låsen, inden denne føres gennem låsekassen.

3. Benyt den medfølgende isolation imellem ydre- og inder del, for
at undgå at der opstår risiko for kondens imellem den kolde
yderdel og den varme inder og derved følgende skader på de
elektroniske print. NB! Benyttes isolationen ikke bortfalder
garantien for fugtskader som er opståen som følge heraf.

4. Ved montage af låsen på døre med dråbecylinder (Nøglen under
håndtaget) kan man med fordel benytte en af følgende løsninger
for at få en flot afslutning på montagen.

• Lad låsecylinderen blive sidende på døren. Så
denne kan benyttes som xtra aflåsning under ferie
og andre længere fravær på ejendommen.

• Dækrosette i samme farve som låsen kan købes hos
E2A så alle huller dækkes og man får en pæn
afslutning på montagen.

• Hullet efter låsecylinderen spartles ud og døren
males.

VIGTIGE TIPS

MONTAGEVEILEDNING
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1. Før montering påbegyndes

Før du påbegynder montering af låsen, bør du tage 
de vedlagte nøgler i lommen. Dette er for at sikre dig 
at du kan komme ind, i tilfælde af at du efter 
montering skulle komme til at lukke døren uden at 
batterierne er sat i låsen.

Sidder der en kantstanglås (3-5 punkt) i døren kan 
denne med fordel benyttes. Monteres låsen på en 
standard låsekasse, hvor låsen kun vil aflåse døren 
på fallen, anbefaler Easy2Access at udskifte denne 
med en af vores selvforriglende låsekasser. Denne 
skal skiftes inden montagen påbegynnes.

2. Montage af den udvendig enhed

Afmonter det eksisterende håndtag og cylinder på 
døren. Plaser den medfølgende gummipakning på 
låsens udvendige bagside, der er forskel på 
pakningerne så sørg for at bruge den rigtige. Før 
ledningen igennem det øverste hul i låsekassen og 
firkantpalen igennem det nederste. 

BEMÆRK! Pilen på firkantpalen SKAL pege op!

På låsens inderdel er der også to sorte mærker på 
den runde modtager som firkantpalen går ind i, det 
ene skal pege op og det andet skal pege lige ned.  

BEMÆRK! Benyt medfølgende isolation når låsen 
monteres på en yderdør. Fordel isolationen oppe og 
nede for at forhindre at der dannes en kuldebro.

MONTAGE PÅ OVALCYLINDER

Inden du begynder at montere bør du sikre dig at det er 
plads til låsen når døren lukkes, på begge sider af døren. 

MONTERINGSVEJLEDNING FORTSETTER
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3. Montage af montagepladen

Placer den medfølgende montageplade på indersiden af 
døren og fastgør den til den udvendige enhed igennem 
låsekassen, med de 4 medfølgende skruer. Spænd ikke 
skruerne med for stor kraft, da dette kan føre til at 
nødnøgle funktionen kan blive beskadiget.
Skruerne tilpasses/afkortes i korrekt længde (brug en 
bidetang til formålet), sørg for at have ca. 0,4 - 0,7 cm 
længde til at skrue i, men heller ikke mere.

4. Montage af indvendig enhed

Sæt derefter den indvendige gummipakning på 
montagepladen og sæt ledningerne mellem den 
indvendige og den udvendige enhed sammen. Sørg for 
at alle ben på stikket er forbundet korrekt. Oveskydende 
ledning trykkes forsigtigt ind i hullet mod låsekassen, 
samtidig med at du sætter den indvendige enhed på 
firkantpalen og skubber den helt ind til pakningen på 
døren.

Nu monteres den indvendige enheden fast til 
montagepladen med de 4 korte skruer. 2 under 
håndtaget (de længste af de korte), og de 2 andre i 
batteriholderen på hver sin side øverst. Sæt 3 stk. AA 
1,5V alkaline batterier i låsen.

Sæt derefter batteridækslet på. Den forventede levetid 
på batterierne er ca. 6 - 12 mdr. Benyt alkaline batterier 
af god kvalitet ved senere udskiftning.

6. Montage af håndtag

Vælg retning på håndtagets yder og inder-del, og sæt 
disse på, de fæstnes med to skruer på bagsiden af 
håndtaget ved hjælp af den medfølgende skrutrækker. 

MONTAGE PÅ DRÅBECYLINDER

MONTAGE PÅ OVALCYLINDER
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1. Før montering påbegyndes

Før du påbegynder montering af låsen, bør du tage de 
vedlagte nøgler i lommen. 

Sidder der en kantstanglås (3-5 punkt) i døren kan denne med 
fordel benyttes. Monteres låsen på en standard låsekasse, 
hvor låsen kun vil aflåse døren på fallen, anbefaler 
Easy2Access at udskifte denne med en af vores 
selvforriglende låsekasser. Denne skal skiftes inden montagen 
påbegynnes.

2. Montage af den udvendig enhed

Afmonter det eksisterende håndtag på døren. Plaser udvendig 
pakning på døren og afmærk hvor der skal bores. Bor hullerne 
halt igennem fra hver side med 5 mm bor. Bor op med 12 mm i 
skrue hullerne og 22 mm i ledningshullet. Den medfølgende 
gummipakning placeres på låsens udvendige bagside. 
Bemærk der er forskel på pakningerne, så sørg for at bruge 
den rigtige. Før ledningen igennem det øverste hul i 
låsekassen og firkantpalen igennem det nederste. 

BEMÆRK! Pilen på firkantpalen SKAL pege op!

På låsens inderdel er der også to sorte mærker på den runde 
modtager som firkantpalen går ind i, det ene skal pege op og 
det andet skal pege lige ned.  

BEMÆRK! Benyt medfølgende isolation når låsen monteres 
på en yderdør. Fordel isolationen oppe og nede for at forhindre 
at der dannes en kuldebro.

MONTAGE PÅ DRÅBECYLINDER

Inden du begynder at montere bør du sikre dig at det er 
plads til låsen når døren lukkes, på begge sider af døren. 

MONTAGEVEJLEDNING FORTSETTER
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3. Montage af montagepladen

Placer den medfølgende montageplade på indersiden af 
døren og fastgør den til den udvendige enhed igennem 
låsekassen, med de 3 medfølgende skruer. Spænd ikke 
skruerne med for stor kraft, da dette kan føre til at 
nødnøgle funktionen kan blive beskadiget.
Skruerne tilpasses/afkortes i korrekt længde (brug en 
bidetang til formålet), sørg for at have ca. 0,4 - 0,7 cm 
længde til at skrue i, men heller ikke mere.

4. Montage af indvendig enhed

Sæt derefter den indvendige gummipakning på 
montagepladen og sæt ledningerne mellem den 
indvendige og den udvendige enhed sammen. Sørg for 
at alle ben på stikket er forbundet korrekt. Oveskydende 
ledning trykkes forsigtigt ind i hullet mod låsekassen, 
samtidig med at du sætter den indvendige enhed på 
firkantpalen og skubber den helt ind til pakningen på 
døren.

Nu monteres den indvendige enheden fast til 
montagepladen med de 4 korte skruer. 2 under 
håndtaget (de længste af de korte), og de 2 andre i 
batteriholderen på hver sin side øverst. Sæt 3 stk. AA 
1,5V alkaline batterier i låsen.

Sæt derefter batteridækslet på. Den forventede levetid 
på batterierne er ca. 6 - 12 mdr. Benyt alkaline batterier 
af god kvalitet ved senere udskiftning.

TJEKLISTE

MONTAGE PÅ DRÅBECYLINDER
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Før du lukker døren, skal 
du tjekke at låsen virker 
som den skal.
1. Prøv nu at tage ned i det indvendige håndtag. Håndtaget

skal bevæge sig let, samtidig med at døren skal kunne
åbnes. Hvis døren ikke åbner let, kan det være at låsen er
monteret skævt på døren.

2. Hvis E2A låsekasse er monteret trykke den midterste tapp
på låsekassen ind, herefter skal hagerillen skyde ud. Tryk
håndtaget helt ned for at åbne døren. Hagerillen skal nu
trækkes tilbage i låsekassen.

Luk døren og tjek  at hagerillen skyder ud når døren er
helt lukket, håndtaget kan slippes. Hvis den ikke skyder
ud er det fordi afstanden mellem døren og karmen er for
stor. I så fald må man justere afstanden mellem karmen
og beslaget.

3. Sæt nødnøglen i den udvendige enhed og vrid nøglen en
kvart omgang. Det udvendige håndtag skal nu være i
indgreb. Vrid en kvart omgang tilbage for at tage nøglen
ud igen og låsen skal igen være låst.

4. Testning af låsen. Når alt er monteret og kontrolleret,
tester du låsen ved at taste fabrikskoden på ydersiden. Den
grønne LED lampe skal tændes og låsen afgive et «PIP» før
døren kan åbnes. Fabrikskoden er fra fabrikken sat til 123
# .

VIKTIGT! PRØV ALTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN. 
For at  lægge nye brugere/masterkoder ind, se særskilt manual.

SÅDAN BRUGER DU LÅSEN
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 PROGRAMMERINGS-
VEJLEDNING TIL  
EASY-905 G2 BT
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Denne lås kan man lave koder til via mobil eller PC Se 
auto kodegenerering på vores hjemmeside.

NB! 6 cifret kode kan ikke benyttes på EasyCode. 
Autogenerering, 1-5 og 7-10 cifre kan benyttes

OPRET KODER 

Låsen kan have 10 individuelle koder fra ydersiden. Alle cifre fra 0 til 9 kan 
benyttes. Fabrikskoden er 123#

A. Opret den første masterkode, tryk: *0 + 123 + * (grøn LED
blinker) + ny masterkode +* (grøn LED blinker) + gentag
masterkode igen + *. Herefter skal den grønne LED blinke og du
skal høre en lang biplyd, så er indtastningen vellykket. Hvis den
røde LED blinker er indtastningen mislykket.

B. Opret den anden masterkode, tryk: * 1 + master 1 koden + *
(grøn LED blinker) + ny masterkode +* (grøn LED blinker) +
gentag masterkode igen + *. Herefter skal den grønne LED
blinke og du skal høre en lang biplyd. Nu er indtastningen
vellykket. Hvis den røde LED blinker er indtastningen mislykket.

C. Opret brugerkoder fra nr. 2 til 9, tryk: * 2-9 + en af
masterkoderne + * (grøn LED blinker) + ny brugerkode + *
(grøn LED blinker) + gentag brugerkode igen + *. Herefter skal
den grønne LED blinke og du skal høre en lang biplyd. Da er
indtastningen vellykket, hvis den røde LED blinker er
indtastningen mislykket.

Bemærk: ”+” er kun en markering af den næste indtastning,
IKKE en knap du skal trykke på.

PROGRAMMERINGSVEJLEDNING TIL  EASYCODE
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SLETTNING AF KODER

Tryk * + nummeret på den kode som skal slettes + en af masterkoderne 
+ #. Herefter skal den grønne LED blinke og du hører tre bip, da er
indtastningen vellykket. Hvis den røde LED blinker er indtastningen mislykket.

Bemærk: Masterkoderne kan IKKE slettes på denne måde. Disse kan 
kun slettes ved at låsen nulstilles. Masterkoderne kan overskrives!

KONSTANT ÅBEN/LÅST FUNKTION 

KONSTANT ÅBEN FUNKTION: 

Tryk # 1 + en af masterkoderne + # ( grøn LED blinker ) + 1. Dette aktiverer 
den konstante åben funktion. Når den grønne LED blinker og du hører en lang 
biplyd, er funktionen aktiveret og brugeren kan efter indtastning af en kode gå 
ind og ud af døren uden brug af koder. Når der tastes en kode igen, låses 
døren.  

Ønsker man at låse ydersiden fra indersiden i denne funktion, trykker man på 
power knappen på den indvendig enhed. Det udvendige håndtag vil nu låses 
efter ca. 2 sekunder. 

KONSTANT LÅST FUNKTION: 

Tryk # 1 + en af masterkoderne + # ( grøn LED blinker ) + 0. Dette sætter 
låsen tilbage til automatisk låsning. Når den grønne LED blinker og du hører 
en lang biplyd, er låsen tilbage i automatisk låsetilstand og bruger kan herefter 
ikke åbner døren uden brug af koder. Man skal huske og taste sin kode for at 
deaktivere det udvendige håndtag efter at låsen har vært i konstante åben 
funktion, derefter vil låsen igen låse automatisk.

NB! Låsen er, ved køb, sat i automatisk låst funktion.

PROGRAMMERINGSVEJLEDNING TIL  EASYCODE
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Bemærk: Denne funktion træder i kraft hvis det tastes forkert kode 5 
gange efter hinanden. Derefter vil låsen være blokkeret i 5 minutter og 
vil ikke  kunne benyttes i denne periode.

ÅBNING AF LÅSEN FRA YDERSIDEN

Den runde POWER knap på ydersiden aktiverer det blå nattelys på 
kodetastaturet og giver brugeren et godt overblik over tastaturet når det er 
mørkt. Nattelyset vil være aktiveret i max 3 sekunder efter hver tastning. Skub 
skydedækslet op: tast en gyldig kode. Når du hører at motoren har kørt, kan 
døren åbnes. 

BEMÆRK! Afsluttes kodeindtastningen med #, åbner låsen med det 
samme og man slipper for at vente.

NULSTILLING AF LÅSEN

Nulstilling af låsen kan kun gøres af autoriserede montører. Kontakt din 
forhandler eller Easy2Access AS.

PROGRAMMERINGSVEJLEDNING TIL  EASYCODE

ANTI HÆRVÆRKS/INDBRUDSFUNKTION

Tryk # 2 + en af masterkoderne + # (grøn LED blinker) + 1, for at aktivere 
funktionen. Når den grønne LED blinker igen og du hører en lang biplyd, er 
funktionen aktiveret.

Tryk # 2 + en af masterkoderne + # (grøn LED blinker) + 0 for at deaktivere 
funktionen. Når den grønne LED blinker igen er funktionen deaktiveret.
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ÅBNING AF LÅSEN MED NØGLER

Åbning af låsen med nøgler er kun beregnet som en nødåbning og ikke en 
funktion som bør bruges til daglig. Sæt nøglen i og drej 90 grader 
hvorefter låsen er åbne.

Vigtigt!: hvis låsen åbnes med nøgle, skal den også låses igen med 
nøgle for at elektronikken i låsen fungere.

BATTERISKIFT

Når spændingen er lavere end 3.3 V, vil låsen begynde at alarmere om at 
batterierne skal skiftes. Du vil høre 8 bip og se den røde lampe blinke.

PROGRAMMERINGSVEJLEDNING TIL  EASYCODE

OPR. AF KODE OG BRUG AF INDVENDIG SIDE

Der er på den indvendig side mulighed for aflåsning samt til og frakobling af  
Easy2Access alarmsystem. Koden er fra fabrikken 123 og kan ændres til en 
anden kode som kan være på 1 – 10 cifre. Koden ændres ved at trykke *123* 
grøn led blinker, tryk den ønskede kode og * grøn led blinker, gentag den nye 
kode og * grøn led lyser og der høres et langt pip. Hvis koden senere ønskes 
ændret igen bruges samme fremgangsmåde, man starter blot med sin egen 
kode istedet for 123.

Hvis der ønskes aflåst på indvendig side, tryk da kode og #, låsen starter da 
nedtælling som høres ved 10 pip som kommer med et – 2 sek. mellemrum. 
Efter 20 sek. låses den indvendige side. Ønskes en omgående aflåsning 
trykkes der to gange på # efter koden. Hvis håndtaget er låst når man 
kommer til låsen trykkes koden og # og låsen åbner igen. Ønskes der låst på 
både udvendig og indvendig side og hvis man har en stanglås / 3-punktslås i 
sin dør, trykkes den indvendig kode og # (låsen starter nedtælling) Når man 
så er på vej ud af døren trykkes der på Power knappen (øverste runde knap 
indvendig). Fra man trykker på denne går der ca. 2 sek. og udvendig håndtag 
aktiveres så det er muligt at hvie op i dette og aktivere 3-punktslåsen i døren. 
Kort efter deaktiveres udvendig og indvendig håndtag og døren er aflåst på 
begge sider.
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PROBLEMLØSNING

Problem 1: 

Låsen åbner ikke ordentligt efter der er indtastet korrekt kode.

Mulig årsag:

• Mangler strøm, et af batterierne kan være kortsluttet.
• Koblingen virker ikke, tjek ledningen mellem yder og inderdel.
• Elektronikfejl, kontakt Easy Access AS.
• Firkantpalen er ikke monteret rigtigt, denne har to pile som

skal pege op.

PROBLEMLØSNING

Hvis man har vores alarm eller andet trådløst udstyr som låsen kan 
komonikere med, skal man bruge samme fremgangsmåde men blot udskifte # 
med *.  Låsen vil da reagere på samme måde, men desuden afsende et 
trådløst komplet tilkoblingssignal til alarmen. Hvis der trykkes to gange * efter 
koden vil der blive sendt et trådløst signal som vil lave skalsikring på 
alarmsystemet. Hvis der trykkes kode # eller * når håndtaget er aflåst på 
inderside vil der sendes et frakoblingssignal til alarmen, og håndtaget åbnes 
igen.

Ved indtastning af kode på ydersiden sendes der desuden et 
frakoblingssignal til alarmen og det indvendige håndtag vil blive åbnet igen så 
man ikke skal trykke kode indvendig for at komme ud.

På bagsiden af den indvendige del sidder der 8 små jumpere, disse er til at 
kode låsen sammen med et alarmsystem. Alarmen har en frekvenskode som 
er angivet med 8 cifre som består af 0 1 og 2 taller. E.ks. 00221020. 
Jumperene kan flyttes mellem det midderste stik og det øverste, eller det 
midderste  og det nedderste stik, eller de kan fjernes helt. Sidder den på 
midderst og øverst er det et 2 tal (ø), midderst og nedderst er det et 1 tal (n) 
og fjernes den er det 0 (f). så hvis man skal lave koden fra eksemplet er det 
således. f,f,ø,ø,n,f,ø,f. Når man gør det skal håndtaget holdes så det vender 
med top og bund rigtigt, og koden er fra venster mod højre.



20

SLOTSGADE 63, 
3400 HILLERØD, 
DANMARK

+45 70 23 70 32

dennis@e2a.net

www.e2a.net
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