
Enkel veiledning på bruk av elektronisk låsslylinder i 
nøkkelboksene for Lindesnes Kommune.



Start med å åpne iLOQ S50 
app.

Trykk på stoppeklokke 
symbol.

Trykk på OPPDATER for å 
oppdatere telefonen sin 
tilgjengelighet

Viser nå hvor lenge 
telefonen har tilgang, før 
man må oppdatere på nytt. 

Nå kan du gå tilbake og 
trenger ikke oppdatere 
teelfonen igjen før tiden har 
gått ut

Oppdater telefon før du går ut på oppdrag:



Ta vekk skjermbeskytter slik at skjerm vises (som 
over). Legg telefonen helt inntil den svarte antennen 
på låsen.

La telefonen ligge helt inne mot den svarte antennen 
mens telefonen jobber. 

Når dette symbolet kommer opp er låsen låst 
opp, og du kan åpne den med å vri på den 
svarte antennen med klokken. Fra du åpner 
låsen med telefonen vil låsen være i åpen modus 
i ca 7 sekund, etter det må du åpne med 
telefonen på nytt.

Når du skal låse, så vrir du låsen mot 
klokken. Du trenger ikke bruke 
telefonen til å låse med. Dobbeltsjekk 
etterpå at låsen er låst.  (husk det tar ca 
7 sekund før låsen går i låst modus 
igjen)

I bruk ute hos tjenestemottaker:



Telefonen er den nye nøkkelen til nøkkelboksene

• Telefonen har som standard tilgang i 8,5timer etter man har oppdatert tilgangen sin i iLOQ S50 appen.
• Telefonen vil nå fungere fint i 8,5 t, selv på steder hvor det ikke er mobildata eller wifi dekning.
• Neste som kommer på vakt oppdaterer tilgangen sin så igjen via iLOQ S50 appen. Da må man ha tilgang til wifi

eller mobildata.
• Påse at du har nok strøm på mobilen til at det holder gjennom hele skiftet ditt.

For at telefonen skal få kontakt med nøkkelboksen, så må NFC være slått på. NFC er måten nøkkelboks og telefon 
snakker sammen på. Det er også viktig at telefonen ligger helt inntil antennen når du skal åpne:



NFC må alltid være slått på, og det skal det 
som standard være på arbeidsmobilene.

Får dere opp denne 
meldingen så må dere slå 
på NFC. Trykk OK og slå på.

Her ser dere manuelt at 
NFC er slått av. Trykk på 
NFC for å aktivere.

NFC kommuniserer via en antenne bak 
på telefonen. Det er derfor viktig at det 
er det området som ligger over den 
svarte antennen på nøkkelboksen:

NFC ANTENNE

NFC - forklaringer


