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Läs igenom hela programmeringsguiden innan programmering påbörjas
Allmänt
Koderna i låset är 6-siffriga och fabriksinställd huvudkod är
1 2 3 4 5 6. Du kan själv programmera in ytterligare en kod
(användarkod).
Varje gång en siffra, bokstav eller annat tecken slås in på
knappsatsen hörs en signal och den röda LED-lampan blinkar.
Om inte, kontrollera att batteriet är OK och korrekt anslutet,
försök sedan igen.
De antal signaler som knappsatsen avger, symboliseras i
denna manual med tecknet . Knappsatsens ljudsignal kan
också stängas av. Se nedan.
OBS! SKYDDA DIN KOD FRÅN ATT AVLÄSAS VID INMATNING
Låt alltid skåpsdörren vara öppen vid programmering!
Om du gör ett misstag under programmeringen, tryck **
eller vänta 10 sekunder så kommer låset att nollställas, och
du kan börja om från början.
OBS! Om du pausar mer än 10 sekunder mellan knapptryckningarna, kommer låset nollställas, och du måste börja
om från början. Vänta alltid tills hela signalföljden är slut
innan nästa siffra eller bokstav slås in, annars kommer du att
avbryta sekvensen.
Felslagsräknare
Vid inslagning av 5 felaktiga koder eller felaktig programmering i rad, kommer låset att stängas av i 3 minuter. Detta
indikeras av två långa signaler. Vänta minst 3 minuter och
prova sedan din kod igen. Om ytterligare knapptryckningar
görs under denna 3-minutersperiod,förlängs avstängningstiden några sekunder.
Starta låset
Slå 66 * (6-siffrig huvudkod)
#(
)1#(
)1#(
Låset är nu klart att användas.
Låsa upp / låsa låset

).

Spartan Pivot Bolt 1006
Slå giltig kod följt av #. Vrid sedan skåpets handtag till öppet
läge och öppna dörren. Vridning av skåpets handtag till
öppet läge skall göras inom 6 sekunder efter att giltig kod
slagits in. Dröjer det mer än 6 sekunder ställer sig låset i låst
läge och kod måste slås in igen.
För att låsa: Vrid skåpets handtag till låst läge. Låset låser
automatiskt. När låset är låst hörs två signaler och
LED-lampan blinkar. Om signalen inte ljuder är inte låsets
regel i låst position.
Spartan Direct Drive 1007
Säkerställ att knappsatsen är vriden motsols tills det tar
stopp. Den blå knappen på knappsatsen skall stå klockan
12. Slå giltig kod följt av # och vrid sedan knappsatsens ring
medsols ca 70 grader tills det tar stopp. Vrid sedan skåpets
handtag till öppet läge. Vridning av knappsatsens ring skall
göras max 6 sekunder efter att giltig kod slagits in. Dröjer
det mer än 6 sekunder förblir låset låst och kod måste slås
in igen.
För att låsa: Vrid knappsatsens ring motsols tills det tar
stopp. Den blå knappen på knappsatsen skall stå klockan 12.
När låset är låst hörs en hög/låg-signal och LED-lampan blinkar. Om signalen inte ljuder är inte låsets regel i låst position.
Skapa en andra kod (användarkod)
Det går inte att programmera en Användarkod som är identisk med Huvudkoden. Låset kommer att ge felindikering om
försök görs.
Slå 74 * (6-siffrig huvudkod) # (
)1#(
)
(ny 6-siffrig användarkod) # (
) (ny 6-siffrig användarkod)
#(
).
Den nya användarkoden kan nu öppna låset precis som
huvudkoden.
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Deaktivera användarkoden
Slå 55 * (6-siffrig huvudkod) # ( ). Användarkoden finns
fortfarande i låset, men kommer inte att kunna öppna låset.
Vid försök att öppna med användarkoden, indikeras det
genom en dubbelsignal och låset förblir låst.
Aktivera användarkoden
(aktiverar en användarkod som tidigare deaktiverats)
Slå 55 * (6-siffrig huvudkod) # (
) Användarkoden
kommer nu att kunna öppna låset.
Radera användarkod
Slå 74 * (6-siffrig huvudkod) # (
)1#(
#(
) Användarkoden är nu raderad.

)#(

)

Ändra din kod (huvudkod eller användarkod)
Skåpdörren skall alltid vara öppen vid ändring av kod
Låsets fabriksinställda huvudkod skall ändras till en egen unik
kod när låset sätts i drift av slutanvändaren. Undvik koder
som är lätta att gissa.
Det går inte att programmera en Användarkod som är
identisk med Huvudkoden. Låset kommer att ge felindikering
om försök görs.
KONTROLLERA ALLTID NY KOD MINST 3 GÅNGER INNAN
SKÅPSDÖRREN STÄNGS!
Innehavare av Huvudkod och användarkod kan ändra sin
egen 6-siffriga kod genom att slå:
22 * eller 33 * (befintlig 6-siffrig kod) # (
) (ny 6-siffrig
kod) # (
) (ny 6-siffrig kod) # (
).
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Batterikontroll
Slå 89 *. En signal indikerar ett svagt batteri, och två signaler
indikerar ett fungerande batteri.
Batteribyte
OBS! Duracell Alkaline 9V-batterier rekommenderas.
Användning av andra typer av batterier kan påverka
driftsäkerheten.
Spartan Direct Drive:
• Dra ut den fjäderbelastade knappen på toppen av
knappsatsen mot dig och vrid knappsatsens ring försiktigt
motsols tills det tar stopp. Dra sedan ringen mot dig och
batteriet blir synligt.
• Ta ur batteriet och lossa det från batterihållaren.
• Fäst det nya batteriet på batterihållaren.
• Sätt i batteriet i knappsatsen.
• Se till att kablarna inte hamnar mellan monteringsplattan
och knappsatsens ring.
• Tryck försiktigt tillbaka ringen mot monteringsplattan och
vrid ringen medsols tillbaka till sitt ursprungsläge.
Spartan Pivot Bolt
Om ditt lås har en knappsats med svart knapp placerad på
toppen av knappsatsen, bytes batteri enligt instruktion ovan.
Om ditt lås har en sluttande knappsats sitter batteriet placerat
i botten av knappsatsen. Dra försiktigt den gula dragfliken
mot dig och nedåt för att lossa batterihållaren. Byt batteri
och skjut tillbaka batterihållaren i knappsatsen.

)0#
)

Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.

Ställa knappsatsvolymen PÅ/AV
Slå 78 * (6-siffrig huvudkod) # (
(
) för ”AV” eller
78 * (6-siffrig huvudkod) # (
1#(
) för ”PÅ”.
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