
Manual: Synkstations användning.

Hur använder jag synkstationen?
Synka nyckeln i Online läge.
1. Kontrollera att synkstationen är Online. 

De två nedanstående bilderna visar anslutning via nätverk till vänster 
och via GSM till höger. 
Kontakta Swedlock om synkstationen står i GSM under en längre tid.

2. Sätt i er nyckel i synkstationen.
3. I displayen visas ett meddelande där det står ”Communicating 

with server” q. 
Därefter visas en procenträknare w  som visas olika länge 
beroende på hur mycket information som behöver sändas till 
nyckeln. Om ni regelbundet använder er nyckel skall det inte 
ta mer än runt 5 sekunder innan ni ser ert namn i displayen. 
Det är viktigt att ni INTE tar ut nyckeln eller försöker att mata 
in er PIN-kod innan ert namn (eller namnet på den nyckel-
pool ni är medlem i) visas.

4. När ert (eller poolens) namn e visas i displayen så trycker ni 
först stjärna(*) Displayen visar bild r 
Mata in er PIN-kod(6 siffror) och avsluta med fyrkant (#)

5. Ni får nu ett meddelande där det står ”Key renewed 10hr” 
10Hr är ett exempel hur  många timmar er nyckel blir aktiv 
varierar beroende på er behörighet.

Synka nyckeln i Offline läge.
Om synkstationen av någon anledning inte har kontakt med 
Swedlock så går den över i sk.Offline läge. 
Om ni möts av en display enligt bild t så sätter ni er nyckel som 
vanligt men ni kommer direkt att bli ombedda att mata in er PIN-
kod och nyckeln blir därefter aktiverad som vanligt.
Skillnaden är att ni inte kommer att få eventuellt nya behörigheter 
då synkstationen inte har någon kontakt med Swedlock.
Det är därför viktigt att ni så snart som möjligt rapporterar till 
Swedlock att er synkstation inte är Online.
Möjligheten till Offline aktivering varierar mellan olika 
kommuner men är oftast runt 5 dagar.
Om det är strömavbrott kan ni ändå aktivera era nycklar i Offline 
läge men displayen kommer att vara svart för att spara på 
batteriet.
Sätt i er nyckel så kommer displayen att tändas.
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