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 Montering af dKey Tastatur
Inden dKey-tastaturet monteres, skal det sikres, at enheden  
er installeret i dKey Admin -appen. Det er nemmest at gøre 
dette ved brug af QR-koden, som følger med produktet. En 
vejledning hertil kan findes i ”Lynvejledning til dormakaba 
dKey-tilbehør – Tastatur”.  
Instruktion:
1.  Monter forstykket ved at hænge det på bagstykket og 

derefter trykke det fast, indtil der høres et klik. 
2.  Monter den medfølgende sorte tætningsmåtte på tasta-

turets bagstykke for at opnå IP-klassen. 
3.  Monter bagstykket på væggen med de passende skruer 

og fastgørelsesmidler, som egner sig til vægmaterialet.
4. Monter forstykket. Fastgør det med de 2 medfølgende 

skruer.
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 Montering dKey Knappsats
Innan montering av dKey Knappsats säkerställ att enheten  
är installerad i dKey Admin -appen. Det görs enklast med 
hjälp av QR-koden som följer med produkten. För guidning, 
se ”Quickguide dormakaba dKey tillbehör Knappsats”.
Instruktion:
1.  Montera framstycket genom att haka på det på bakstyck-

et och sedan trycka fast det tills det hörs ett klick. 
2.  Montera den medföljande svarta tätningsmattan på 

bakstycket av knappsatsen för att uppnå IP-klass. 
3.  Montera bakstycke på vägg med erforderliga skruvar och 

fästdon anpassade efter väggmaterialet.
4.  Montera framstycket. Säkra undertill med medföljande 2 

st skruvar.

 Installing dKey Keypad
Before installing the dKey Keypad, ensure that the unit  is in-
stalled in the dKey Admin app. This is most easily done using 
the QR code that accompanies the product. For assistance, 
see “Quick guide dormakaba dKey accessory Keypad”.  
Instructions
1.  Install the front piece of the unit by hooking it onto the 

back piece and then pressing until a click is heard.
2.  Install the accompanying black sealing mat on the rear of 

the keypad to achieve IP class. 
3. Install the rear piece on the wall using the required screws 

and fasteners adapted to suit the wall material.
4.  Install the front piece. Secure below using the accompany-

ing 2 pcs. screws.

 Montering dKey Tastatur
Før montering av dKey-tastaturet skal du påse at enheten  
er installert i dKey Admin -appen. Det er enklest å gjøre 
dette ved hjelp av QR-koden som kommer med produktet. 
For veiledning, kan du se «Hurtigveiledning for dormakaba 
dKey-tilbehør Tastatur».
Instruksjoner:
1.  Monter forstykket ved å hekte det på bakstykket og trykk 

det deretter fast til du hører et klikk.
2.  Monter den medfølgende svarte tetningsmatten på bak-

stykket til tastaturet for å oppnå IP-klasse.
3.  Monter bakstykket på veggen med nødvendige skruer og 

fester tilpasset veggmaterialet.
4.  Monter forstykket. Fest med de medfølgende 2 skruene.

 dKey-näppäimistön asennus    
Ennen kuin asennat dKey-näppäimistön, niin varmista, että 
laite  on asennettu dKey Admin -sovellukseen. Tämä onnistuu 
helpoimmin tuotteen mukana tulevan QR-koodin avulla. 
Katso ohjeita asiakirjasta “Pikaopas dormakaba dKey -lisäva-
rusteet Näppäimistö”. 
Ohjeet:
1.  Kiinnitä etukappale asettamalla se takakappaleeseen, ja 

paina sitä sitten kiinni, kunnes kuulet napsahduksen.
2.  Asenna mukana toimitettu musta tiivistelevy näppäimi-

stön takakappaleeseen ilmoitetun IP-luokan saavuttami-
seksi.

3. Kiinnitä takakappale seinään ruuveilla ja kiinnikkeillä, jotka 
sopivat seinän materiaaliin.

4. Kiinnitä etukappale. Kiinnitä alta mukana toimitetuilla 
ruuveilla, 2 kpl.
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