
1.  Är du vid rätt förvaring? (Felpip = troligen fel förvaring)

2.  Använder du rätt användarkort? Hanterar du det på rätt sätt? Se punkt 3!

3. ”Stressa” inte låset, vänta 7 sekunder, vid nytt försök, presentera användarkortet  
distinkt och centrerat! 

4.  Om motorn går eller om OK-ljud fås vid presentation av användarkortet men  
förvaringen ändå inte öppnas, testa följande:

•  Något kan ha fastnat mellan låsbleck och lås! Tryck in luckan/lådan med kraft och  
presentera samtidigt användarkortet!

• Låsblecket kan ha hamnat ur läge! Lyft luckan/lådan uppåt resp. nedåt och dra den  
samtidigt utåt!

5.  Om motorn går eller om OK-ljud fås vid presentation av användarkortet men  
förvaringen ändå inte låser, testa följande:

•  Förvaringen (lådan) kan vara för tungt lastad!
•  Är det OK med mindre last bör innehållet reduceras!

6.  Om motorn går eller om OK-ljud fås vid presentation av användarkortet men  
förvaringen ändå inte låser, testa följande:

• Låsblecket når inte fram och hamnar inte i ingreppet! Justera ut låsblecket!  
(Spel i låst läge ca 2 mm!)

• Injustering av lucka/låda är ej korrekt! Justera in!
• Låsblecket sitter snett! Justera in låsblecket!

7.  Får du ingen bekräftelse – Låset är tyst. (Vid nyinstallationer). Följ nedan:
• Kontrollera att batteri är monterat.
• Kontrollera polvändning på batteri.
• Kontrollera att ev. batteriisolering är borttagen.
• Kontrollera att luck-tjockleken inte överstiger 25 mm och att materialet i luckan inte  

är ledande. (Prova med kortet direkt mot låset!? Reaktion?)

8. Fungerar inget av ovanstående kontrollera nedan och följ därefter: 
• Är det privat förvaring Mode 1 eller 2, se punkt 11.3 Problemlösning Mode 1 & 2 
• Är det allmän förvaring Mode 3, 4 eller 5, se punkt 11.4 Problemlösning Mode 3, 4 & 5

Problemlösning Flexlock

Enkel problemlösning. Kontrollera följande: 

Avancerad problemlösning – Servicepersonal/Ansvarig personal



Problemlösning mode 1 & 2. Lås i Mode 1 & 2 (Privat förvaring)

Fungerar inget av ovanstående, kontakta återförsäljaren!  

1. ANVÄNDARKORTET

Vänta 7 sek och för över användarkortet lugnt 
och metodiskt! Lyssna efter ljud

Motorljud/OK-ljud = Lås OK

Felpip = Fel användare

Inget ljud = Kasst kort

2. SERVICEKORTET

Vänta 7 sek och för över servicekortet lugnt 
och metodiskt. Lyssna efter ljud.

Motorljud/OK-ljud = Lås OK

Felpip = Fel servicekort

Inget ljud = Kasst kort eller kasst lås

3. PROGRAMMERINGSKORTET

Vänta 7 sek och för över programmerings-
kortet lugnt och metodiskt. Lyssna efter ljud.

Programmeringsljud = Lås OK

Motorljud/OK-ljud = Programmerings-
kortet är inlagt som Servicekort eller 
användarkort.

Felpip = Fel programmeringskort

Inget ljud = Kasst kort eller kasst lås

1. Är det rätt förvaring?

2. Använd rätt användarkort!

3. Lägg till användaren! Se punkt 7.4.

Lägg till ny användare! Se punkt 7.4.

Lägg till nytt servicekort &  
användare! Enligt manual.

Pigga om låset! Se punkt 7.7.

1. Använd rätt servicekort!

1. Använd rätt programmeringskort!

2. Pigga om låset! Se punkt 7.7.

Byt ut låset!

2. Lägg till servicekortet! 
Enligt manual.
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Problemlösning mode 3, 4 & 5 lås i mode 3, 4 & 5 (flera användare)

Fungerar inget av ovanstående, kontakta återförsäljaren!  

1. ANVÄNDARKORTET

Vänta 7 sek och för över användarkortet lugnt 
och metodiskt! Lyssna efter ljud

Motorljud/OK-ljud = Lås OK

Felpip = Fel användare

Inget ljud = Kasst kort

2. SERVICEKORTET

Vänta 7 sek och för över servicekortet lugnt 
och metodiskt. Lyssna efter ljud.

Motorljud/OK-ljud = Lås OK

Felpip = Fel servicekort

Inget ljud = Kasst kort eller kasst lås

3. PROGRAMMERINGSKORTET

Vänta 7 sek och för över programmerings-
kortet lugnt och metodiskt. Lyssna efter ljud.

Programmeringsljud = Lås OK

Motorljud/OK-ljud = Programmerings-
kortet är inlagt som Servicekort eller 
användarkort.

Felpip = Fel programmeringskort

Inget ljud = Kasst kort eller kasst lås

1. Är det rätt förvaring?

2. Använd rätt användarkort!

Tillhandahåll nytt användarkort! 

Lägg till nytt servicekort.  
Enligt manual.

Pigga om låset! Se punkt 7.7.

Öppet läge = OK

1. Använd rätt programmeringskort!

1. Använd rätt 
servicekort!

2. Lägg till  
servicekortet! 
Enligt manual.

2. Pigga om låset! Se punkt 7.7.

Byt ut låset!

Låst läge!
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