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1 Allmänt

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Signalord (ANSI
Z535.6)

Eventuella omedelbara effekter av bristande
efterlevnad

FARA Död eller allvarlig personskada (troligt)

VARNING Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt)

OBSERVERA Liten skada

OBS Skador på egendom eller fel

INFO Låg eller ingen

Signalorder (ANSI Z535.6)

FARA: Död eller allvarlig personskada (troligt), VARNING: Död eller allvarlig
skada (möjligt, men osannolikt), OBSERVERA: Liten skada, OBS: Skador på
egendom eller fel, INFO: Låg eller ingen schade

VARNING

Tillgång spärrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till
att dörrar spärras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte för
konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade
personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer
av skador.

Blockerad åtkomst genom manipulering av produkten

Om du ändrar produkten på egen hand kan fel uppstå och åtkomst via en dörr kan blockeras.

 Ändra endast produkten vid behov och endast på det sätt som beskrivs i dokumentationen.

INFO

Avsedd användning

SimonsVoss-produkter är uteslutande avsedda för öppning och stängning
av dörrar och liknande.

 Använd inte SimonsVoss-produkter för andra syften.

Kvalifikationer krävs

Installation och idrifttagning kräver specialiserad kunskap.

 Endast utbildad personal får installera och driftsätta produkten.

Ändringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan komma att genomföras utan
föregående meddelande om detta.
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Den tyska språkversionen är den ursprungliga bruksanvisningen. Andra språk (utarbetande på
kontraktsspråket) är översättningar av originalinstruktionerna.

Läs och följ alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa instruktioner
och alla underhållsinstruktioner till användaren.

1.2 Rättslig information

Observera att användningen av låssystemet (t.ex. med tillträdesloggning
och DoorMonitoring-funktioner) kan kräva rättsliga, i synnerhet
dataskyddsrättliga tillstånd samt vara underkastad
medbestämmanderättigheter för de anställda. Köparen resp. kunden och
slutanvändaren ansvarar för att produkten används på rätt sätt.

Om produkten används på ett ej överenskommet eller felaktigt sätt, såvida
det inte handlar om reparations- eller modifikationsarbeten som godkänts
av SimonsVoss Technologies GmbH, samt om ej fackmässiga
servicearbeten genomförs på produkten, kan det leda till funktionsfel. Det
är därför inte tillåtet att använda produkten på detta sätt. Om det
genomförs ändringar på produkten, vilka inte godkänts av SimonsVoss
Technologies GmbH, upphör alla anspråk på garanti eller ansvar och
särskilda garantier att gälla.
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2 Systemkrav

INFO

Olika behörighetsnivåer för LSM och VNHost-server

När VNHost begär åtkomst till LSM-databasen kan LSM-användningen
störas, och i vissa fall fungerar inte kommunikationen med databasen.

 Använd alltid LSM som administratör.

OBS

Windows RT stöds inte av SimonsVoss

Programmet stöds inte. Fel kan inte uteslutas. SimonsVoss tar inget ansvar
för detta.

 Använd inte LSM Mobile på Windows RT-system.

För att programmet ska fungera stabilt måste minst följande systemkrav
vara uppfyllda:

Surfplattan måste ha tillräcklig batterikapacitet eftersom även SmartCD-
programmeringsenheten försörjs med spänning via plattan. Windows-
användaren måste ha full skriv- och läsbehörighet till datorn.

Operativsystem Windows 10 (32/64 bitar)

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

Anslutningar

Minst 1 USB-anslutning (2.0-
kompatibel)

Alternativ: Integrera surfplatta/
bärbar dator i nätverket Genom att
dela ut en katalog på surfplattan/
datorn kan export från LSM Basic/
Business ske direkt till surfplattan/
datorn.

Ledigt utrymme

Lagringsutrymme: minst 1 GB (under
installationen ca 1 GB)

Arbetsminne: minst 2 GB

Skärm Minst 1 024 × 768

LSM Mobile PC lämpar sig även för ett passivt låssystem och kan styra
SmartCD.MP.
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INFO

SmartCD2.G2-anslutning till smartphone

Det går inte att ansluta SmartCD2.G2 till en stationär/bärbar dator via
Bluetooth.

 Om du använder SmartCD2.G2 med en smartphone via Bluetooth,
koppla ur anslutningskabeln från SmartCD2.G2 till datorn/den bärbara
datorn igen.
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3 Avsedd användning
LSM Mobile är en kompakt lösning av LSM-programvaran som kan
användas mobilt, till exempel på en Windows Tablet.
Programmeringsprogrammet möjliggör programmering, avläsning,
nödöppning och tidsinställning av lås i System 3060.
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4 Installation LSM Mobile
ü Systemvillkor för LSM Mobile uppfyllda (se Systemkrav [} 5]).

1. Kör installationsfilen.
9 Fönstret "Användarkontostyrning" öppnas.

2. Klicka på knappen Ja .
9 InstallShield Wizard öppnas.

3. Välj vilket språk du vill att LSM Mobile ska installeras med.
9 Installation av LSM Mobile öppnas.
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4. Klicka på knappen Nästa .
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5. Godkänn EULA.

6. Klicka på knappen Nästa .

7. Ange Kundinformation.

8. Klicka på knappen Nästa .
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9. Klicka på knappen Byt…  för att välja målmappen.

9 Explorer-fönstret öppnas.

10. Navigera till utdatamappen.

11. Klicka på knappen OK .
9 Explorer-fönstret stänger.
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12. Klicka på knappen Installera .

9 Installationen startar.

9 Installationen är klar och kan avslutas med knappen Slutför .
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5 Förberedelse: Export av databas från LSM till LSM
Mobile
ü Låssystemet skapades korrekt.

ü Låset skapades korrekt.

1. Öppna låssystemet i LSM.

2. In den övre programraden väljer du fliken | Programmering | och sedan

LSM Mobile → Export till LSM Mobile  → LSM Mobile PC .

9 Exportvyn öppnas.

LSM Mobile (Handbok)
5. Förberedelse: Export av databas från

LSM till LSM Mobile

13 / 39



3. I listrutan  ▼ LSM Mobile-användare väljer du den användare som ska
arbeta med LSM Mobile.
9 Användaren måste sedan logga in i LSM Mobile med sitt lösenord.

INFO

Det går bara att exportera uppgifter till LSM Mobile för en användare per
databas.

Om en annan användare väljs med LSM Mobile skrivs de tidigare
exporterade uppgifterna över.

 Återimportera dina data innan du väljer en annan användare för LSM
Mobile (se Efterbearbetning: Återimport av data [} 33]).

4. Om du inte vill exportera alla låssystem avmarkerar du kryssrutan  
Alla låssystem och markerar de önskade låssystemet.

5. Klicka på knappen ... .
9 Explorer-fönstret öppnas.

6. Välj en mapp som ska användas för utbytet.
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7. Klicka på knappen OK .
9 Explorer-fönstret stänger.

8. Användare som ska arbeta med LSM Mobile måste vara allokerade till
en lämplig användargrupp i LSM (kännetecken HB – Använda LSM
Mobile).

9. Klicka på knappen Fortsätt .
9 Fönstret "Export: Uppgiftslista" öppnas.

10. Klicka på knappen Fortsätt .
9 Fönstret "Export till LSM Mobile: Välj lås" öppnas.
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11. Välj alla lås (markera flera med ctrl+musklick och/eller skift+musklick).

12. Om alla lås resp. lås med programmeringsbehov ska exporteras
markerar du kryssrutorna   Alla låsningar resp.   Låsningar med
programmeringsbehov

13. Klicka på knappen Fortsätt .
9 Fönstret "Export till LSM Mobile: Välj uppgifter" öppnas.

LSM Mobile (Handbok)
5. Förberedelse: Export av databas från

LSM till LSM Mobile

16 / 39



14. Välj de lås som du vill tilldela uppgifter (flera kan väljas).

15. Välj de "Uppgifter" som ska hanteras i LSM Mobile genom att markera
kryssrutorna, (se Beskrivning av inställningar [} 37]).

16. Ändra inställningarna och klicka på knappen Spara .

17. I inmatningsfältet anger du Lösenord för nödöppning.

18. Genom att markera kryssrutorna i "Tillåtet" väljer du vilka alternativ som
får utföras i LSM Mobile.

19. Du kan spara "" med knappen Save .
9 Förinställningarna kan återanvändas nästa gång. Klicka då på

knappen Ladda .

20.Klicka på knappen Fortsätt .
9 Fönstret "Export till LSM Mobile: Välj transponder" öppnas.
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21. Om du inte vill exportera programmeringsuppgifter för alla transpondrar
avmarkerar du kryssrutan   Alla Transpondrar och markerar önskade
transpondrar (markera flera med ctrl+musklick och/eller
skift+musklick).

22. Klicka på knappen Fortsätt .
9 Data exporteras.
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23. Klicka på knappen Avsluta .
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6 Exporterade uppgifter

 In den övre programraden väljer du fliken | Programmering | och sedan

LSM Mobile  → Exporterade uppgifter .

9 Fönstret "Exporterade uppgifter" öppnas.

9 Alla exporterade uppgifter visas med fler detaljer.
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7 Öppna databasen
ü Exporten slutfördes korrekt (se Förberedelse: Export av databas från

LSM till LSM Mobile [} 13]).

1. Klicka på knappen ...  för att ställa in mappen med de exporterade
uppgifterna.

9 Explorer-fönstret öppnas.

2. Navigera till utdatamappen.

3. Klicka på knappen OK .
9 Explorer-fönstret stänger.
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4. I listrutan  ▼ Databas väljer du den önskade databasen.

5. I fältet Lösenord anger du användarlösenordet.

6. Klicka på knappen OK .

7. I listrutan  ▼ Låssystem väljer du det låssystem som ska programmeras.
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8 Utföra arbeten med LSM Mobile

8.1 Läsa av lås

ü Lämplig programmeringsenhet ansluten.

ü Lämplig programmeringsenhet inställd i LSM (se Byta
programmeringsenhet [} 30]).

1. Håll programmeringsenheten invid det lås som du vill läsa av.

2. Klicka på knappen Läs av .
9 Låset läses av.
9 Fönstret "Låsegenskaper" öppnas.
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8.2 Programmera lås

8.2.1 Programmera lås bredvid programmeringsenheten

ü Lämplig programmeringsenhet ansluten.

ü Lämplig programmeringsenhet inställd i LSM (se Byta
programmeringsenhet [} 30]).

ü Låset är redan programmerat.

ü Lås bredvid programmeringsenhet.

1. Klicka på knappen uitvoeren .

9 En dialogruta med en fråga om du vill utföra uppgifterna öppnas.

2. Klicka på knappen OK .
9 Programmering startar.
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9 Programmering avslutad.
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8.2.2 Programmera bestämda lås

ü Lämplig programmeringsenhet ansluten.

ü Lämplig programmeringsenhet inställd i LSM (se Byta
programmeringsenhet [} 30]).

ü Lås bredvid programmeringsenhet.

1. Klicka på knappen Välj .

2. Om du vill filtrera de visade posterna. Klicka på knappen Filter  och ställ
in filtret.
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9 Ett aktivt filter indikeras av ett rött F.

3. Markera det lås som du vill programmera.

4. Klicka på knappen Program. .

9 Fönstret "Programmeringsalternativ" öppnas.
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5. Klicka på knappen Starta .
9 Programmeringsförloppet startas.

9 Programmeringsförloppet avslutat.
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8.3 Byta programmeringsenhet

ü Den programmeringsenhet som ska användas är ansluten.

1. Klicka på knappen config device .
9 Fönstret "Konfiguration" öppnas.

2. Aktivera önskad programmeringsenhet via kryssrutorna (SmartCD.G2/

SmartCD2.G2 → Alla kryssrutor avmarkerade, SmartRelais 3 → Lås med
USB-anslutning aktiverad).
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3. Om du vill använda SmartCD.G2/SmartCD2.G2 klickar du på
knappen ... .
9 COM-port registreras och anges automatiskt.

4. Klicka på knappen testen .
9 Fönstret "Anslutningsenhet" öppnas och visar information om den

anslutna programmeringsenheten.

5. Tryck på ESC-knappen.
9 Fönstret "Anslutningsenhet" stängs.

6. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Konfiguration" stängs.
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8.4 Fortsätta vara inloggad

1. Klicka på knappen Inställningar .

9 Fönstret "Inställningar" öppnas.

2. Avmarkera kryssrutan   Framtvinga ny inloggning efter 5 minuters
inaktivitet.

3. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Inställningar" stängs.

9 Användare loggas inte längre ut efter fem minuters inaktivitet.
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9 Efterbearbetning: Återimport av data
Först efter dataåterimporten stämmer databasens status åter överens
med den faktiska statusen i låsen. Återimportera därför alla data till LSM
efter att du har utfört alla uppgifter i LSM Mobile.

ü LSM öppen.

ü Uppgifter slutförda i LSM Mobile.

ü LSM Mobile inte öppet.

1. In den övre programraden väljer du fliken | Programmering | och sedan

LSM Mobile  → Import från LSM Mobile  → LSM Mobile PC .

9 Fönstret "LSM Mobile: Import av data" öppnas.
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2. Om filsökvägen inte leder till mappen med LSM Mobile-data: Klicka på
knappen ...  och navigera till mappen med LSM Mobile-uppgifterna.

3. Klicka på knappen Fortsätt .
9 Data importeras till LSM:

4. Klicka på knappen OK .
9 Fönstret "Import: Uppgiftslista" öppnas.
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5. Klicka på knappen Fortsätt .
9 Fönstret "Import: Uppgiftslista" stängs.
9 Data synkroniseras med LSM-databasen.

9 Informationsfönster öppnas.

LSM Mobile (Handbok)
9. Efterbearbetning: Återimport av data

35 / 39



6. Klicka på knappen OK .

9 Informationsfönster stängs.

9 Programmeringsbehov i LSM försvinner.
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10 Beskrivning av inställningar

Uppgifter

I området "Uppgifter" finns kryssrutorna   (P) Programmering,   (L) Läs
tillträdeslista och   (Z) Ställ in tid.

Uppgifter Betydelse

 (P) Programmering
Programmering av låskomponenter i
LSM Mobile.

 (L) Läs tillträdeslista Avläsning av tillträdeslistan.

 (Z) Ställ in tid
Inställning av tid och datum i
låssystemet.

Inställningar

I området "Uppgifter" kan maximalt antal aktiveringar och tidpunkten för
giltighetstidens upphörande fastställas.

1. Ange antal aktiveringar.

2. Ange datum och tid som uppgifterna kan utföras innan.
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Tillåtet

I området "Tillåtet" fastställs vilka steg som får utföras i LSM Mobile för
denna programmeringscykel.

Tillåtet Betydelse

 (P) Programmering Programmeringar får utföras.

 (L) Läs tillträdeslista
Tillträdeslistor får läsas av och
förberedas för LSM.

 (Z) Ställ in tid Tid och datum får ställas in.

 (O) Öppna dörr Dörren får öppnas.

 (R) Återställ Låset får återställas.

Förinställningar

I området "" kan du spara inställningarna och läsa in dem igen för nästa
export.

Lösenord för nödöppning

Här kan du ange ett nytt lösenord som skiljer sig från låssystemets lösenord
och som kan lämnas till LSM Mobile-användaren. Användaren kan då vid
behov också utföra nödöppningar. Även här gäller begränsningen om
maximalt antal aktiveringar. Låssystemets lösenord visas inte för
programmeraren som använder LSM Mobile.
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11 Hjälp och ytterligare information

Infomaterial/dokument

Detaljerad information om drift och konfiguration samt andra dokument
finns på webbplats:

https://www.simons-voss.com/se/dokument.html

Programvara och drivrutiner

Programvara och drivrutiner finns på hemsida:

https://www.simons-voss.com/se/support/nerladdning-av-
programvara.html

Teknisk support

Vår tekniska support hjälper dig gärna (fast telefon, kostnaden beror på
leverantör):

+49 (0) 89 / 99 228 333

Vill du hellre skriva ett e-postmeddelande?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Information och hjälp finns på rubriken Vanliga frågor:

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

Adress

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
D-85774 Unterföhring
Tyskland

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