
☼
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?

♫

tryck och håll 

Ljus (LED) lyser med fast 

sken

Efter intryckt rätt kod startar tidsfördröjningen, 

nedräkningen kännetecknas av en blinkande ljussignal  ☼ 

med ett intervall på två sekunder.

Efter nedräknad tidsfördröjning startar öppningsperioden, 

detta bekräftas av ljus- och ljudsignaler från låset med en 

sekunds intervall. 

För att öppna låset måste rätt kod tryckas in igen under 

öppningsperioden. Om öppningsperioden löper ut innan 

låset öppnas återlåser låset automatiskt med ny 

tidsfördröjning.

Avbryta påbörjad åtgärd: Tryck valfri siffra.

Förlänga tidsfördröjningsperiod: Tryck rätt kod under 

nedräkningsperioden och tidsfördröjningsperioden startar 

om.

Exempel:

jjjjjj ♪♪

☼ med 2-sekunders interval (nedräkning)

Efter nedräkningsperioden

♪ varje sekund och ☼ 1 varje sekund

(öppningsperiod)

kkkkkk ♪♪

Om låset är programmerat för dubbelkommando startar 

en av koderna nedräkningsperioden. I öppningsperioden 

behöver båda koderna tryckas in för att öppna låset.



j

Låset manövreras med en 6- eller 7-siffrig kod. Varje 

knapptryck konfirmeras med en ljud och ljus-signal (♪ och ☼).

Efter att rätt kod tryckts in bekräftar låset med dubbelsignal (♪♪). 

Fel kod följs av en lång signal (♫). Efter 10 sekunder utan 

intryckt siffra, nollställs påbörjad kod. Om din kod är 

programmerad tillsammans med en dallasnyckel, håll 

dallasnyckeln mot läsaren efter intryckt kod.

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip 

efter öppning.

♪♪

SYMBOLBESKRIVNING

Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom 

tre sekunder så återlåser låset automatiskt.

Exempel:

jjjjjj ♪♪
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Vid dubbelkommando krävs två användare för att öppna 

låset. Ena användaren trycker in sin kod följt av den andra 

användaren som trycker in sin kod, ordningsföljd har ingen 

betydelse: ex.  1-1-1-1-1-1 and 2-2-2-2-2-2 

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom 

tre sekunder så återlåser låset automatiskt. 

Exempel:

jjjjjj♪♪   AND  kkkkkk ♪♪

EuroClassAlpha Serien 8530

MLS Software

EM2050

Delta "T"Bravo 

Att Öppna:Software: MLS

BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050)

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås

Rekommenderade Knappsatser:

Att Öppna med Dubbelkommando:

lyssna

jsiffra på knappsats

ljusdiod (LED) blinkar

dallasnyckel

Att öppna med Tidsfördröjning:

dubbelsignal

lång signal

Fakta om EM2050

 

 

 



Exempel:

 ♪♪  

♪♪

♪♪

♪♪

Exempel:

 ♪♪

           & Tyst Larm signal skickad

Tryck in en kod som startar tidsfördröjningen, tryck sedan koden 

för position 9 (denna position går förbi tidsfördröjningen, lämplig 

för exempelvis värdetransportföretaget) 

användare 1: 1-1-1-1-1-1 ♪♪ tidsfördröjningen startar

användare 9: 9-9-9-9-9-9 ♪♪

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre 

sekunder så återlåser låset automatiskt.

Strömförsörjning / Batteribyte:

Om en överfallssituation skulle uppstå kan ett tyst larm skickas 

genom att slå koden fast ändra sista siffran i koden +1. Låset 

kommer att ta denna kod som rätt kod och tillåta öppning men 

aktivera ett tyst larm.

Ex: Om koden är 9-8-7-6-5-4, så kommer låset att öppna men 

ett tyst larm aktiveras vid 9-8-7-6-5-5. 

Tryck och håll in siffran ”0” tills låset bekräftar med dubbelsignal 

och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom 

följande åtgärder:

- Tryck in befintlig kod ♪♪

- Tryck in ny kod ♪♪

      -      Upprepa ny kod ♪♪ 

Ex.:Håll “0” tills dubbelsignal och dioden tänds

Befintlig kod 1-1-1-1-1-1 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Om du får felsignal (lång signal ♫) under processen är den 

gamla koden fortfarande aktiv.

Exempel: 

Användare 1: jjjjjj  ♪♪ tidsfördröjning startar

Användare 9: rrrrrr♪♪

Att öppna med kod som går förbi tidsfördröjning (override kod):

Att byta kod (OBS! med skåpsdörren öppen):

Aktivera tyst larm:

BATTERIBOXEN INNE I SKÅPET!!!

Om batteriet inte skulle bli utbytt innan låset slutar fungera kan man 

ansluta ett batteri till polerna på knappsatsen, slå koden och då öppna 

låset för att byta batteriet.

"DT" Serie "ST" och Delta Serie

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning.

Använd endast Alkaliska 9V batterier helst Duracell™.

Alpha, Bravo och "T" Serie EuroClass and EuroLine Serie

 

 



Efter intryckt rätt kod startar tidsfördröjningen, 

nedräkningen kännetecknas av en blinkande ljussignal  ☼ 

med ett intervall på två sekunder.

Efter nedräknad tidsfördröjning startar öppningsperioden, 

detta bekräftas av ljus- och ljudsignaler från låset med en 

sekunds intervall. 

För att öppna låset måste rätt kod tryckas in igen under 

öppningsperioden. Om öppningsperioden löper ut innan 

låset öppnas återlåser låset automatiskt med ny 

tidsfördröjning.

Avbryta påbörjad åtgärd: Tryck valfri siffra.

Förlänga tidsfördröjningsperiod: Tryck rätt kod under 

nedräkningsperioden och tidsfördröjningsperioden startar 

om.

Exempel:

jjjjjj ♪♪

☼ med 2-sekunders interval (nedräkning)

Efter nedräkningsperioden

♪ varje sekund och ☼ 1 varje sekund

(öppningsperiod)

kkkkkk ♪♪

Om låset är programmerat för dubbelkommando startar 

en av koderna nedräkningsperioden. I öppningsperioden 

behöver båda koderna tryckas in för att öppna låset.

Att öppna med Tidsfördröjning:

Fakta om EM2050
Låset manövreras med en 6- eller 7-siffrig kod. Varje 

knapptryck konfirmeras med en ljud och ljus-signal (♪ och ☼).

Efter att rätt kod tryckts in bekräftar låset med dubbelsignal (♪♪). 

Fel kod följs av en lång signal (♫). Efter 10 sekunder utan 

intryckt siffra, nollställs påbörjad kod. Om din kod är 

programmerad tillsammans med en dallasnyckel, håll 

dallasnyckeln mot läsaren efter intryckt kod.

Leveranskoden är 1-2-3-4-5-6-(7)
Byt leveranskoden mot lämplig personlig kod innan skåpet 

används.

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip 

efter öppning.

SYMBOLBESKRIVNING

♪♪ dubbelsignal

lyssna ? tryck och håll 

j siffra på knappsats j
Ljus (LED) lyser med fast 

sken

☼ ljusdiod (LED) blinkar

♫

Alpha Serien 8530 EuroClass

i

Rekommenderade Knappsatser:
Vid dubbelkommando krävs två användare för att öppna 

låset. Ena användaren trycker in sin kod följt av den andra 

användaren som trycker in sin kod, ordningsföljd har ingen 

betydelse: ex.  1-1-1-1-1-1 and 2-2-2-2-2-2 

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom 

tre sekunder så återlåser låset automatiskt. 

Exempel:

jjjjjj♪♪   AND  kkkkkk ♪♪

Bravo Delta "T"
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Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom 

tre sekunder så återlåser låset automatiskt.

Exempel:

jjjjjj ♪♪

Att Öppna med Dubbelkommando:

dallasnyckel



MLS Software

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås

BRUKSANVISNING för MANAGER

Software: MLS Att Öppna:

EM2050

lång signal

 

 

 



Aktivera användare:

Tryck och håll in siffran “1” tills låset bekräftar med 

dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast 

sken genom följande åtgärder:

- Tryck manager koden ♪♪ (dubbelpip)

- Ange användarposition 1-9 ♪♪ (endast om mer än 1 användare 

är aktiverad) (dubbelpip)

- Tryck användarkod ♪♪ (dubbelpip) och sedan håll Dallas 

Nyckel mot läsaren (dubbelpip) ♪♪

- Upprepa användarkod ♪♪ (dubbelpip) och sedan håll Dallas 

Nyckel mot läsaren igen (dubbelpip) ♪♪

Ex.: att aktivera användare med position 1:

Tryck och håll “1” tills dubbelsignal och dioden tänds

Managerkod 1-2-3-4-5-6 ♪♪

Användarposition 1 ♪♪ (endast om mer än 1 användare är 

aktiverad)

Användarkod 1-1-1-1-1-1 ♪♪ i ♪♪

Användarkod 1-1-1-1-1-1 ♪♪ i ♪♪

Tryck och håll in siffran “1” tills låset bekräftar med 

dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast 

sken genom följande åtgärder:

- Tryck manager koden ♪♪

- Ange användarposition 1-9 ♪♪ (endast om mer än 1 användare 

är aktiverad)

- Tryck användarkod ♪♪

- Upprepa användarkod ♪♪

Ex.: att aktivera användare med position 1:

Tryck och håll “1” tills dubbelsignal och dioden tänds

Managerkod 1-2-3-4-5-6 ♪♪

Användarposition 1 ♪♪ (endast om mer än 1 användare är 

aktiverad)

Användarkod 1-1-1-1-1-1 ♪♪

Användarkod 1-1-1-1-1-1 ♪♪

Exempel: 

?j♪♪j

♪♪j

♪♪j(bara om mer än en användare installerad)

♪♪j

♪♪  

Aktivera användare med Dallas Nyckel:

Exempel:

?j♪♪j

♪♪j

♪♪j

♪♪ i ♪♪ j

♪♪ i♪♪

Att byta kod (OBS! med skåpsdörren öppen):

Tryck och håll in siffran ”0” tills låset bekräftar med 

dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast 

sken genom följande åtgärder:

- Tryck in befintlig kod ♪♪

- Tryck in ny kod ♪♪

      -      Upprepa ny kod ♪♪ 

Ex.:Håll “0” tills dubbelsignal och dioden tänds

Befintlig kod 1-1-1-1-1-1 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Om du får felsignal (lång signal ♫) under processen är den 

gamla koden fortfarande aktiv.

Exempel:

 ♪♪  

♪♪

♪♪

♪♪



- Tryck in användarkod ♪♪

Tryck och håll in siffran “1” tills låset bekräftar med 

dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast 

sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkoden ♪♪

- Ange användarposition 1-9 ♪♪

- Tryck användarkod ♪♪

      -      Upprepa användarkod ♪♪

Ex.: aktivera användare med position 2: användare 1 har 

aktiverats med  

1-1-1-1-1-1 och managerkoden är 1-2-3-4-5-6.

1-1-1-1-1-1 ♪♪

Tryck “1” ♪♪

1-2-3-4-5-6 ♪♪

2 ♪♪

2-2-2-2-2-2 ♪♪

2-2-2-2-2-2 ♪♪

Aktivera användare med dubbelkommando

Exempel:

♪♪

?j♪♪j

♪♪j

♪♪j

♪♪ j

♪♪ 

Tryck och håll in siffran “2” tills låset bekräftar med 

dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast 

sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkod ♪♪

Alla användare är spärrade.

För att återaktivera alla användare upprepa proceduren.

Exempel:

♪♪j

♪♪

Radera användare

Tryck och håll in siffran “3” tills låset bekräftar med 

dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast 

sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkod ♪♪

- Ange användarposition ♪♪

Användare raderad .

Ex.:  Tryck och håll “3”  tills dubbelsignal och dioden tänds.

Managerkod 1-2-3-4-5-6 ♪♪

Användarposition 1 ♪♪

För att aktivera användare igen se ‘aktivera användare‘

Observera att den nya användaren ej kan välja samma kod 

som den föregående användaren på samma användarposition.

Exempel:

♪♪j

♪♪j

♪♪

Tillfälligt spärra alla användare (ej applicerbart vid dubbelkommando!)

Att programmera Tidsfördröjning:

Tryck och håll in siffran “9” tills låset bekräftar med 

dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast 

sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkod ♪♪

- Ange värden för tidsfördröjning och öppningsperiod

- Upprepa värden ♪♪

Ex: Tryck och håll “9” tills dubbelsignal och dioden tänds

Managerkod 1-2-3-4-5-6 ♪♪

2612 för 26minuters tidsfördröjning och 12 minuters 

öppningsperiod ♪♪. 

Upprepa värden ♪♪

► Obs.: minskning av tidsfördröjningen kan enbart ske under 

öppningsperioden. Ökning av tidsfördröjningen däremot kan 

göras när som hellst.

Exempel:

♪♪

♪♪

♪♪

♪♪ 



EuroClass and EuroLine Serie

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning.

Använd endast Alkaliska 9V batterier helst Duracell™.

"DT" Serie "ST" och Delta Serie

BATTERIBOXEN INNE I SKÅPET!!!

Om batteriet inte skulle bli utbytt innan låset slutar fungera kan man 

ansluta ett batteri till polerna på knappsatsen, slå koden och då öppna 

låset för att byta batteriet.

Alpha, Bravo och "T" Serie

Tryck och håll in siffran “7” tills låset bekräftar med 

dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast 

sken genom följande åtgärder:

- Tryck managerkod ♪♪

- Placera dallasnyckeln i nyckelläsaren tills dubbelsignal ♪♪

Kontrollfilen har nu laddats ned till dallasnyckeln.
OBS: Om AuditBox som lagrar de 2000 senaste händelserna är installerad, se 

separat bruksanvisning för denna komponent. 

Exempel:

♪♪

♪♪
i♪♪

Ladda ner Audit (LOGG) (endast om 2 eller fler användare är aktiverade)

Ta bort tidsfördröjning:

Borttagning av tidsfördröjningen kan enbart ske under 

öppningsperioden.

Proceduren är densamma som vid programmering av 

tidsfördröjningvärdet programmeras till 00 min. och 

Öppningsperioden med 01 min.

♪♪

♪♪

♪♪

♪♪ 

Kontrollera användare

Strömförsörjning / Batteribyte:

Tryck och håll in siffran “7” tills låset bekräftar med dubbelsignal 

och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom 

följande åtgärder:

Lyssna på signalerna

- Tryck managerkoden ♪♪

- Tryck 1,2,3,4,5,6,7,8,9 och  0 för att avsluta 

dubbelsignal ♪♪ = Användare aktiv med kod eller aktiverad men 

tillfälligt spärrad

En signal ♪ = Användare aktiverad utan kod 

Lång signal ♫= Användare ej aktiverad

Exempel:

♪♪

♪♪


♪♪=Användare aktiverad med kod eller aktiverad med 

tillfälligt spärrad

♪=Användare aktiverad utan kod 

♫=Användare ej aktiverad


