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1 Generelt

1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

Signalord (ANSI
Z535.6)

Eventuella omedelbara effekter av bristande ef-
terlevnad

FARE Död eller allvarlig personskada (troligt)

ADVARSEL Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt)

FORSIGTIG Liten skada

OPMÆRKSOMHED Skador på egendom eller fel

BEMÆRK Låg eller ingen

Signalord (ANSI Z535.6)

FARE: Död eller allvarlig personskada (troligt), ADVARSEL: Död eller
allvarlig skada (möjligt, men osannolikt), FORSIGTIG: Liten skada,
OPMÆRKSOMHED: Skador på egendom eller fel, BEMÆRK: Låg eller ingen

ADVARSEL

Spærret adgang

Hvis komponenter er fejlagtigt monteret og/eller programmeret, kan ad-
gang til en dør forblive spærret. For følgeskader, der skyldes spærret ad-
gang, fx til personer, der er sårede eller i fare, tingsskader eller andre skader,
hæfter SimonsVoss Technologies GmbH ikke!

Blokeret adgang gennem manipulation af produktet

Hvis du selv ændrer produktet, kan der opstå funktionsfejl, og adgang via en dør kan blokeres.

 Modificer kun produktet, når det er nødvendigt, og kun på den måde, der er beskrevet i
dokumentationen.

BEMÆRK

Korrekt anvendelse

SimonsVoss-produkter er kun beregnet til åbning og lukning af døre og
sammenlignelige genstande.

 Anvend ikke SimonsVoss-produkter til andre formål.

Krævede kvalifikationer

Installation og idriftsættelse kræver specialiseret viden.

 Kun uddannet personale må installere og idriftsætte produktet.

Ændringer eller tekniske videreudviklinger kan ikke udelukkes og kan foretages uden forudgående
varsel.

LSM Mobile (Håndbog)
1. Generelt

3 / 39



Den tyske sprogversion er den originale brugsanvisning. Andre sprog (udkast på kontraktsproget)
er oversættelser af de originale instruktioner.

Læs og følg alle installations-, installations- og idriftsættelsesinstruktioner. Overfør disse in-
struktioner og eventuel vedligeholdelsesinstruktion til brugeren.

1.2 Juridiske bemærkninger

Køberen gøres specielt opmærksom på, at anvendelsen af låsesystemet
(f.eks. med adgangslog og DoorMonitoring funktioner) kan være underlagt
juridiske krav, specielt om databeskyttelse, samt
medarbejdermedbestemmelse. Ansvaret for juridisk korrekt anvendelse af
produktet ligger hos køberen hhv. kunden og slutbrugeren.

Ikke-aftalemæssig eller usædvanlig brug, som ikke udtrykkeligt er
reparationer eller modifikationer, godkendt af SimonsVoss Technologies
GmbH , samt ikke-fagmæssig service, kan medføre driftsforstyrrelser og
skal undgås. Enhver ændring, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
SimonsVoss Technologies GmbH , medfører tab af ansvar, garanti og
andre særligt aftalte krav.
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2 Systemkrav

BEMÆRK

Forskellige rettighedsniveauer for LSM- og VNHost-serveren

Hvis VNHost får adgang til LSM-databasen, kan LSM blive forstyrret i sin
udførelse og vil muligvis ikke fungere med databasen.

 Kør altid LSM som administrator.

OPMÆRKSOMHED

Windows RT fra SimonsVoss Ikke understøttet

Programmet understøttes ikke. Fejl kan ikke udelukkes. SimonsVoss på-
tager sig intet ansvar.

 Undlad at bruge LSM Mobile på Windows RT-systemer.

For at softwaren kan fungere stabilt, skal mindst følgende systemkrav være
opfyldt:

Tabletten skal have tilstrækkelig batterikapacitet, da SmartCD-
programmeringsenheden også forsynes med strøm fra tabletten.
Windows-brugeren skal have fulde læse- og skriverettigheder på pc'en.

Operativsystem Windows 10 (32/64-bit)

Processor 2,66 GHz eller hurtigere (Intel, AMD)

Forbindelser

Mindst 1 USB-port (2.0-kompatibel)

Alternativ: Integrer tablet/ bærbar
computer i netværket. Ved at dele
en mappe på tabletten / notebook-
en kan eksport fra LSM Basic / Busi-
ness udføres direkte på tabletten /
notebooken.

Fri hukommelse

Lagringsplads: mindst 1 GB (under
installationen ca. 1 GB)

Arbejdshukommelse: mindst. 2 GB

Display mindst 1024x768

LSM Mobile PC'en er også egnet til et passivt låsesystem og kan styre
SmartCD.MP.
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BEMÆRK

SmartCD2.G2-forbindelse med en smartphone

En Bluetooth-kommunikation imellem SmartCD2.G2 og PC/laptop er ikke
mulig.

 Hvis du bruger SmartCD2.G2 med en smartphone via Bluetooth, skal du
tage forbindelseskablet fra SmartCD2.G2 til pc'en/laptopcomputeren
ud igen.
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3 Tilsigtet brug
LSM Mobile er en kompakt løsning af LSM-softwaren og kan bruges til
mobil brug, f.eks. på en Windows-tablet. Programmeringssoftwaren
muliggør programmering, aflæsning, nødåbning og tidsindstilling af låsene i
System 3060.
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4 Installation af LSM Mobile
ü Systemkrav til LSM Mobile er opfyldt (se Systemkrav [} 5]).

1. Kør installationsfilen.
9 Vindue "Styring af brugerkonti" åbner.

2. Klik på ikonet Ja .
9 Guiden InstallShield åbnes.

3. Vælg det sprog, som LSM Mobile skal installeres på.
9 Opsætning af LSM Mobile åbnes.
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4. Klik på knappen Næste .
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5. Accepter EULA'en.

6. Klik på knappen Næste .

7. Indtast Kundeoplysninger .

8. Klik på knappen Næste .
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9. Klik på knappen Skift… for at vælge destinationsmappen.

9 Explorer-vinduet åbnes.

10. Navigér til output-mappen.

11. Klik på ikonet OK .
9 Explorer-vinduet lukkes.
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12. Klik på knappen Installer .

9 Installationen startes.

9 Installationen er afsluttet og kan med Udfør  lukkes med.
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5 Forberedelse: Eksport af databasen fra LSM til LSM
Mobile
ü Låsesystemet er blevet oprettet korrekt.

ü Låsningen er blevet oprettet korrekt.

1. Åbn låsesystemet i LSM.

2. Vælg i den øverste programlinje via | Programmering | menupunktet

LSM Mobile → Eksport til LSM Mobile  → LSM Mobile PC .

9 Skærmbilledet Eksport åbnes.
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3. Vælg i rullemenuen  ▼ LSM Mobile bruger den bruger, der skal arbejde
med LSM Mobile.
9 Denne person skal senere logge ind på LSM Mobile med sin

adgangskode.

BEMÆRK

Opgaver til LSM Mobile kan kun eksporteres for én bruger pr. database.

Hvis der vælges en anden bruger med LSM Mobile, overskrives de tidligere
eksporterede opgaver.

 Importer dataene igen, før du vælger en anden bruger til LSM Mobile (se
Efterbehandling: Genimport af dataene [} 33]).

4. Hvis du ikke ønsker at eksportere alle låsesystemer, skal du deaktivere
afkrydsningsfeltet   Alle låsesystemer og markér de ønskede låsesy-
stemer.

5. Klik på knappen ... .
9 Explorer-vinduet åbnes.

6. Vælg en mappe, der skal bruges til udvekslingen.
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7. Klik på ikonet OK .
9 Explorer-vinduet lukkes.

8. Brugere, der skal arbejde med LSM Mobile, skal tilknyttes en passende
brugergruppe i LSM ("HB - LSM Mobile"-funktionen).

9. Klik på knappen Forsæt .
9 Vindue "Eksport: Opgaveliste" åbner.

10. Klik på knappen Forsæt .
9 Vindue "Eksporter til LSM Mobile: Vælg låse" åbner.
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11. Vælg låsene (flere markeringer er mulige med Ctrl+museklik og/eller
Shift+museklik).

12. Hvis alle hhv. låsene med programmeringskrav eksporteres, skal du akti-
vere afkrydsningsfelterne   Alle låse hhv.   Låse med programme-
ringsbehov

13. Klik på knappen Forsæt .
9 Vindue "Eksporter til LSM Mobile: Vælg opgaver" åbner.
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14. Vælg de låse, som du vil tildele opgaver til (flere valg er mulige).

15. Vælg de opgaver, der skal udføres i LSM Mobile. "Opgaver" ved at sætte
kryds i afkrydsningsfelterne (se Beskrivelse af indstillingerne [} 37]).

16. Ændr indstillingerne, og klik på knappen Anvend .

17. Indtast i indtastningsfeltet Password for nødåbning .

18. Vælg ved at sætte kryds i afkrydsningsfelterne i "Tilladt"- De indstil-
linger, der kan udføres i LSM Mobile, findes i afsnittet LSM Mobile.

19. Det "Indstillinger" kan du gemme med knappen Save  Gem.
9 Forindstillingerne kan bruges igen i den næste proces. Klik på

knappen Indlæse .

20.Klik på knappen Forsæt .
9 Vindue "Eksport til LSM Mobile: Vælg transponder" åbner.
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21. Hvis du ikke ønsker at eksportere programmeringsopgaver for alle trans-
pondere, skal du deaktivere afkrydsningsfeltet   Alle transpondere og
markér de pågældende transpondere (mulighed for flere markeringer
med Ctrl+museklik og/eller Shift+museklik).

22. Klik på knappen Forsæt .
9 Data eksporteres.
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23. Klik på ikonet Afslut .
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6 Eksporterede opgaver

 Vælg i den øverste programlinje via | Programmering | menupunktet

LSM Mobile  → Eksporterede opgaver .

9 Vindue "Eksporterede opgaver" åbner.

9 Alle eksporterede opgaver vises med mere detaljerede oplysninger.
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7 Åbning af databasen
ü Eksporten blev gennemført korrekt (se Forberedelse: Eksport af

databasen fra LSM til LSM Mobile [} 13]).

1. Klik på knappen ... for at indstille mappen med de eksporterede data.

9 Explorer-vinduet åbnes.

2. Navigér til output-mappen.

3. Klik på ikonet OK .
9 Explorer-vinduet lukkes.
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4. Vælg i rullemenuen  ▼ Database den ønskede database.

5. Angiv i feltet Password brugeradgangskoden.

6. Klik på ikonet OK .

7. Vælg i rullemenuen  ▼ Låsesystem det låsesystem, der skal programme-
res.
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8 Udfør arbejde med LSM Mobile

8.1 Udlæsning af lås

ü Tilpasset programmeringsenhed tilsluttet.

ü Egnet programmeringsenhed indstillet i LSM Mobile (se skift
programmeringsenhed [} 30]).

1. Hold programmeringsenheden ved siden af den lås, du vil aflæse.

2. Klik på ikonet Vælge .
9 Låsen aflæses.
9 Vindue "Låseegenskaber" åbner.
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8.2 Programmér lås

8.2.1 Programmér låsen ved siden af programmeringsenheden

ü Tilpasset programmeringsenhed tilsluttet.

ü Egnet programmeringsenhed indstillet i LSM Mobile (se skift
programmeringsenhed [} 30]).

ü Låsen er allerede programmeret.

ü Låsen ved siden af programmeringsenheden.

1. Klik på knappen Gennemføre .

9 Der åbnes en forespørgsel om at udføre opgaverne.

2. Klik på ikonet OK .
9 Programmeringen begynder.
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9 Programmering afsluttet.
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8.2.2 Programmering af en bestemt lås

ü Egnet programmeringsenhed tilsluttet.

ü Egnet programmeringsenhed indstillet i LSM Mobile (se skift
programmeringsenhed [} 30]).

ü Låsen ved siden af programmeringsenheden.

1. Klik på knappen Vælg .

2. Hvis du ønsker at filtrere de viste menupunkter: Klik på Filter  og juster
filteret.
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9 Et aktivt filter er markeret med et rødt F.

3. Markér den lås, du vil programmere.

4. Klik på knappen Program. .

9 Vindue "Programmeringsmuligheder" åbner.
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5. Klik på knappen Start .
9 Programmeringsprocessen starter.

9 Programmeringsprocessen er afsluttet.
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8.3 skift programmeringsenhed

ü Programmeringsenhed, der skal bruges, tilsluttet.

1. Klik på knappen Config Device .
9 Vindue "Konfiguration" åbner.

2. Brug afkrydsningsfelterne til at aktivere den ønskede programme-

ringsenhed (SmartCD.G2/SmartCD2.G2 → alle afkrydsningsfelter er de-

aktiveret, SmartRelay 3 → Låsning med USB-forbindelse aktiveret).
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3. Hvis du ønsker at bruge en SmartCD.G2/SmartCD2.G2, skal du klikke
på ... .
9 COM-porten genkendes og indtastes automatisk.

4. Klik på knappen Testa .
9 Vindue "Tilslutningsenhed" åbnes og viser oplysninger om den

tilsluttede programmeringsenhed.

5. Tryk på ESC-tasten.
9 Vindue "Tilslutningsenhed" lukker.

6. Klik på ikonet OK .
9 Vindue "Konfiguration" lukker.
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8.4 Forbliv logget ind

1. Klik på knappen Indstillinger .

9 Vindue "Indstillinger" åbner.

2. Deaktivere afkrydsningsfeltet   Tving til nyt login efter 5 minutters
inaktivitet.

3. Klik på ikonet OK .
9 Vindue "Indstillinger" lukker.

9 Brugeren logges ikke længere ud efter fem minutters inaktivitet.
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9 Efterbehandling: Genimport af dataene
Først når dataene er importeret igen, svarer status i databasen igen til den
faktiske status i låsene. Derfor skal du importere dataene tilbage til LSM,
når du har afsluttet alle opgaver i LSM Mobile.

ü LSM åbnet.

ü Opgaver udført i LSM Mobile.

ü LSM Mobile er ikke åben.

1. Vælg via den øverste programlinje | Programmering | menupunktet

LSM Mobile  → Import fra LSM Mobile  → LSM Mobile PC .

9 Vindue "LSM Mobile: Import af data" åbner.
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2. Hvis filstien ikke fører til mappen med LSM Mobile-dataene: Klik på ...
og navigér til mappen med LSM Mobile-dataene.

3. Klik på knappen Forsæt .
9 Data importeres til LSM.

4. Klik på ikonet OK .
9 Vindue "Import: Opgaveliste" åbner.
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5. Klik på knappen Forsæt .
9 Vindue "Import: Opgaveliste" lukker.
9 Dataene synkroniseres med LSM-databasen.

9 Info-vinduet åbnes.

LSM Mobile (Håndbog)
9. Efterbehandling: Genimport af datae-

ne

35 / 39



6. Klik på ikonet OK .

9 Info-vinduet lukkes.

9 Programmeringskravene i LSM forsvinder.
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10 Beskrivelse af indstillingerne

Opgaver

I "Opgaver"- Område befinder sig i afkrydsningsfelterne   (P)
Programmering,   (L) Læs hændelseslog og   (Z) Indstille ur.

Opgaver Betydning

 (P) Programmering
Programmering af låsekomponen-
ten i LSM Mobile.

 (L) Læs hændelseslog Udlæs adgangslisten.

 (Z) Indstille ur
Indstilling af tid og dato for låsesy-
stemet.

Indstillinger

I "Opgaver"- Det maksimale antal udførelser og tidspunktet for udløbet af
deres gyldighed kan indstilles i området "Udførelser".

1. Angiv antallet af udførelser.

2. Vælg den dato og det tidspunkt, hvor opgaverne kan udføres.
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Tilladt

I "Tilladt"- De trin, som LSM Mobile må udføre i denne
programmeringscyklus, bliver defineret i området "Programmering".

Tilladt Betydning

 (P) Programmering Der kan foretages programmering.

 (L) Læs hændelseslog
Adgangslister kan læses og forbere-
des til LSM.

 (Z) Indstille ur Ur og dato kan indstilles.

 (O) Åbne dør Døren kan åbnes.

 (R) Nulstil Låsningen kan nulstilles.

Standardindstillinger

I "Indstillinger"-Du kan gemme indstillingerne og genindlæse dem til den
næste eksport.

Adgangskode til nødåbning

Her kan der indtastes en ny defineret adgangskode, som adskiller sig fra
låsesystemets adgangskode og kan overføres til LSM Mobile-brugeren.
Hvis det ønskes, kan denne person nu også foretage nødåbninger. Dette er
så også underlagt begrænsningen af maksimale udførelser. Låsesystemets
adgangskode vises ikke for programmøren, der bruger LSM Mobile.
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11 Hjælp og flere oplysninger

Infomateriale/dokumenter

Detaljerede oplysninger om drift og konfiguration samt yderligere
dokumenter kan findes på hjemmeside:

https://www.simons-voss.com/dk/dokumenter.html

Software og drivere

Software og Treiber finder du på hjemmeside:

https://www.simons-voss.com/dk/support/software-downloads.html

Teknisk support

Vores tekniske support hjælper dig gerne (fastnet, omkostningerne
afhænger af udbyder):

+49 (0) 89 / 99 228 333

e-mail

Vil du hellere skrive os en e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Information og assistance med produkter findes på FAQ:

https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
D-85774 Unterföhring
Tyskland

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring,
Tyskland
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