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guide.danalock.com

Instruksjonen nedenfor er på Norsk. Finn de nyeste instruksjonene 
på andre språk ved å benytte QR-koden nedenfor.
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Legg til Danapad i Danalock appen
Åpne Danalock appen og legg til Danapad ved å velge ”Add device” 
i menyvelgeren. Når Danapad har blitt registrert kan du pare den 
til din Danalock.

Gå til: Menu > Accessory devices > Danapad > Pairing

og velg låsen du vil kontrollere med din Danapad.
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Legg til pin koder til Danapad 
Gå til: Menu > Accessory devices > Danapad > Pin codes

og velg å legge til en ny pin kode.

******
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Kontroller Danapad
Danalock er klar til bruk når du har paret den med en Danalock 
eller Universal Module og har lagt til en eller flere pin koder.

Opplåsning: Tast inn pin koden etterfulgt av lås opp knapp. Fullført 
vil respondere med ett grønt blink.

Låsing: Tast inn pin koden etterfulgt av låseknappen. Fullført vil 
respondere med ett grønt blink.
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Demontering



20

LED signaler LED farge Status indikert

Enkelt grønt blink Utført handling er fullført

Enkelt rødt blink Handling kansellert eller mislyktes

Langt grønt blink Strøm på

Konstant oransje etterfulgt av grønt Firmware blir oppdatert

LED-Signaler
Kodepanelet indikerer statusen av handlinger med ulike farger:
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Handlinger Tilført handling LED respons

Skru på Danapad Sett inn batteri LED lyser grønt

Aktiver kun lys Trykk ulåst knapp LED lyser grønt

Fjern inntasting Trykk på låseknapp LED blinker rødt en gang

Tidsgrense ved inntasting Inntasting fjernes etter 10 
sekund ved inaktivitet

LED blinker rødt en gang

Danapad deaktivering 5 ugyldige forsøk medfører 2 
minutt deaktivering

LED blinker rødt 3 ganger

Feil lengde på pin kode Den oppgitte pin koden er 
kortere enn 4- eller lenger enn 
10 siffer

LED blinker rødt en gang

Handlinger
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Firmware oppgradering
I Danalock appen under Danapad innstillinger velger du ”Firmware” 
etterfulgt av ”Upgrade firmware”. Pass på å holde mobilen nær 
Danapad under hele firmware oppgraderingsprosessen.
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