Betjeningsvejledning SARGENT & GREENLEAF
Spartan serie BASIC MODE
GENERELLE NOTER
Alle driftskoder består af seks tegn (cifre og / eller bogstaver). S & G fabrikens hovedkode er 1 2 3 4 5 6 #.
Når der trykkes på en tastaturknap, lyser den røde lysdiode i tastaturets øverste venstre hjørne øjeblikkeligt. Hvis
tastaturets lydsignal er
tændt, det bipper samtidig med, at LED'en blinker. Hvis tastaturets bip er slået fra, lyder et blødt klik.
Hvis du indtaster en kode, og låsen bipper tyve gange hurtigt, skal batteriet udskiftes med et nyt 9 volts Duracell®
alkalisk batteri.
ALTID LEAVE DEN SAFE DOOR OPEN, NÅR ÆNDRING OG KONTROL AF KODER!
" ♪" er et tastaturpip. Gå ikke videre til næste trin i en sekvens, før lyden er bippet.
Hvis du laver en fejl under kodeindtastningen, skal du trykke på ** eller blot vente 10 sekunder, før låsen skal
rydde, og start derefter igen.
Hvis du holder pause i mere end 10 sekunder mellem knappetryk, nulstilles låsningen, og du bliver nødt til at starte
igen.
Hvis der indtastes fem eller flere forkerte koder i en række, indlåses låsen i en tre minutters strafperiode, hvor den
ikke accepterer
input. Ved at trykke på en tast under straffetiden forlænges perioden et par sekunder.
Låsen tillader ikke dig at programmere en brugerkode, der er identisk med master-koden. Det vil indikere en fejl,
hvis du prøver.
Din lås kan have en administrator nulstillingskode (MRC), der giver dig mulighed for at indstille en ny hovedkode,
hvis den eksisterende er tabt. Kontakt
din sikre producent eller låsinstallatør i tilfælde af en tabt hovedkode.
Personlige data, der kan relateres til en kodeindehaver, såsom fødselsdato, gadenummer eller telefonnummer,
skal ikke bruges i
oprettelse af en låsekode. Undgå koder, der let kan gættes (f.eks. 1 2 3 4 5 6 eller 1 1 1 1 1 1). Låsens
fabriksstandardkode
skal ændres til en unik, sikker kode, når låsen tages i brug af slutbrugeren.
Din Spartan Series-lås kan fungere i to forskellige tilstande: STAR MODE og BASIC MODE. Funktionerne forbliver de
samme, men kode
input og programmeringssekvenser er lidt anderledes. Denne side af instruktionsarket er for BASIC MODE.
Hold betyder at holde det sidste ciffer i en kode nede, indtil det angivne antal bip lyder.
Indstilling af Lås til BASIC-tilstand
Indtast 66 *, (6-cifret hovedkode) #♪ ♪ ♪ ♪ ♪ , 2# ♪ ♪ ♪ , 2# ♪ ♪ ♪ . Låsen forbliver i BASIC MODE, indtil den med
vilje er ændret til STAR MODE.
Åbning af låsen
Indtast din 6-cifrede kode ♪ ♪. Låsen piper to gange, låser op i cirka seks sekunder og vender tilbage til låst tilstand,
hvis du ikke åbner sikkerheden.
Oprettelse af en anden kode (brugerkode)
Indtast den 6-cifrede hovedkode og Hold ♪-♪ ♪, 1♪ ♪ (ny 6-cifret brugerkode) ♪ ♪ (ny 6-cifret brugerkode) ♪ ♪.
Den nye brugerkode åbner låsen ligesom hovedkoden.
Deaktiver brugerkode
Indtast (6-cifret hovedkode og Hold) ♪-♪ ♪ , 2♪
Brugerkode er stadig i låsen. Når den bruges, låses tappen tredobbelt, men åbner ikke.
Aktivér brugerkode (for at aktivere en brugerkode, der tidligere var deaktiveret)
Indtast (6-cifret hovedkode og Hold) ♪-♪ ♪ , 1♪.
Brugerkode vil nu kunne åbne låsen.
Slet brugerkode
Indtast (6-cifret hovedkode og Hold) ♪-♪ ♪ , 3♪

Bruger kode slettes. Hvis du indtaster den slettede kode, vil låsen tredoble, men den åbnes ikke.
Ændring af din kode (enten master-kode eller brugerkode) KONTROLLER ALTID NY KODE I MINST TRIE TID, FØR DU
LUKER DØREN!
Metode 1
Indtast 000000♪ ♪, (nuværende 6-cifret kode) ♪ ♪ (ny 6-cifret kode) ♪ ♪ (ny 6-cifret kode) ♪ ♪.
Metode 2
Indtast 0 og hold ♪-♪ ♪ , (nuværende 6-cifret kode) ♪ ♪, (ny 6-cifret kode) ♪ ♪, (ny 6-cifret kode) ♪ ♪.
Ved hjælp af Management Reset Code (MRC)
Indtast 67 *, (8-cifret nulstillingskode) #♪ ♪ ♪ ♪ ♪, (ny 6-cifret hovedkode) #, (ny 6-cifret masterkode) #♪ ♪ ♪ +
more.
Når de tre tastaturer bipper i slutningen af sekvensen, vil låsen udsende et yderligere bip for hver gang MRC'en er
blevet brugt, herunder den aktuelle tid.
Indstil tasterne til eller fra
Indtast 78 *, (6-cifret hovedkode)# ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ , og indtast derefter 0 # ♪ ♪ ♪ , 0 # ♪ ♪ ♪ for "OFF" [eller] 1 # ♪ ♪ ♪ ,
♪ ♪ ♪ for "ON".
Batterikontrol
Indtast 89 *. Et bip angiver et svagt batteri, og to bip angiver et godt batteri. Efter at have hørt
batterichecksignalet, skal du trykke på * igen for at nulstille batterikontrollen.
BASIC Mode Noter:
Hvis din lås ikke reagerer på tastetryk, og tastaturets røde LED blinker en gang hvert 10. sekund, låsen
er i straffetid. Tryk ikke på nogen knapper i mindst 3 minutter, og prøv derefter din kode igen.

Spartan serie STAR MODE
GENERELLE NOTER
Alle driftskoder består af seks tegn (cifre og / eller bogstaver). S & G fabrikens hovedkode er 1 2 3 4 5 6 #.
Når der trykkes på en tastaturknap, lyser den røde lysdiode i tastaturets øverste venstre hjørne øjeblikkeligt. Hvis
tastaturets lydsignal er
tændt, det bipper samtidig med, at LED'en blinker. Hvis tastaturets bip er slået fra, lyder et blødt klik.
Hvis du indtaster en kode, og låsen bipper tyve gange hurtigt, skal batteriet udskiftes med et nyt 9 volts Duracell®
alkalisk batteri.
ALTID LEAVE DEN SAFE DOOR OPEN, NÅR ÆNDRING OG KONTROL AF KODER!
" ♪" er et tastaturpip. Gå ikke videre til næste trin i en sekvens, før lyden er bippet.
Hvis du laver en fejl under kodeindtastningen, skal du trykke på ** eller blot vente 10 sekunder, før låsen skal
rydde, og start derefter igen.
Hvis du holder pause i mere end 10 sekunder mellem knappetryk, nulstilles låsningen, og du bliver nødt til at starte
igen.
Hvis der indtastes fem eller flere forkerte koder i en række, indlåses låsen i en tre minutters strafperiode, hvor den
ikke accepterer
input. Ved at trykke på en tast under straffetiden forlænges perioden et par sekunder.
Låsen tillader ikke dig at programmere en brugerkode, der er identisk med master-koden. Det vil indikere en fejl,
hvis du prøver.
Din lås kan have en administrator nulstillingskode (MRC), der giver dig mulighed for at indstille en ny hovedkode,
hvis den eksisterende er tabt. Kontakt
din sikre producent eller låsinstallatør i tilfælde af en tabt hovedkode.
Personlige data, der kan relateres til en kodeindehaver, såsom fødselsdato, gadenummer eller telefonnummer,
skal ikke bruges i

oprettelse af en låsekode. Undgå koder, der let kan gættes (f.eks. 1 2 3 4 5 6 eller 1 1 1 1 1 1). Låsens
fabriksstandardkode
skal ændres til en unik, sikker kode, når låsen tages i brug af slutbrugeren.
Din Spartan Series-lås kan fungere i to forskellige tilstande: STAR MODE og BASIC MODE. Funktionerne forbliver de
samme, men kode
input og programmeringssekvenser er lidt anderledes. Denne side af instruktionsarket er for STAR MODE.
Indstilling af Lås til STAR-tilstand
Indtast 66 *, (6-cifret hovedkode) # ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ , 1 # ♪ ♪ ♪, 1 # ♪ ♪ ♪. Låsen forbliver i STAR MODE, indtil den med
vilje er ændret til BASIC MODE.
Åbning af låsen
Indtast din 6-cifrede kode, og derefter #. Låsen låses op i cirka seks sekunder, og returner derefter til låst tilstand,
hvis du ikke åbner sikkerheden.
Oprettelse af en anden kode (brugerkode)
Indtast 74 *, (6-cifret hovedkode) # ♪ ♪ ♪ ♪ ♪, 1# ♪ ♪ ♪, (ny 6-cifret brugerkode) # ♪ ♪ ♪, (ny 6-cifret brugerkode)
# ♪ ♪ ♪. Den nye brugerkode åbner låsen ligesom hovedkoden.
Deaktiver brugerkode
Indtast 55 *, (6-cifret hovedkode) # ♪ ♪. Brugerkode er stadig i låsen. Når den bruges, bipper låsen to gange, men
åbner ikke.
Aktivér brugerkode (for at aktivere en brugerkode, der tidligere var deaktiveret)
Indtast 55 *, (6-cifret hovedkode) # ♪ ♪ ♪ ♪. Brugerkode vil nu kunne åbne låsen.
Slet brugerkode
Indtast 74 *, (6-cifret hovedkode) # ♪ ♪ ♪ ♪ ♪, 1 # ♪ ♪ ♪, # ♪ ♪ ♪ , # ♪ ♪ ♪. Brugerkode slettes fra låsen.
Ændring af din kode (enten master-kode eller brugerkode) KONTROLLER ALTID NY KODE I MINST TRIE TID, FØR
DU LUKER DØREN!
Indtast 22 * -OR- 33 *, derefter (nuværende 6-cifret kode) # ♪ ♪ ♪ ♪ ♪, (ny 6-cifret kode) # ♪ ♪ ♪, (ny 6-cifret kode)
# ♪ ♪ ♪.
Ved hjælp af Management Reset Code (MRC)
Indtast 67 *, (8-cifret nulstillingskode) # ♪ ♪ ♪ ♪ ♪, (ny 6-cifret hovedkode) #, (ny 6-cifret masterkode) # ♪ ♪ ♪+
more.
Når de tre tastaturer bipper i slutningen af sekvensen, vil låsen udsende et yderligere bip for hver gang MRC'en er
blevet brugt, herunder den aktuelle tid.
Indstil tasterne til eller fra
Indtast 78 *, (6-cifret hovedkode), #♪ ♪ ♪ ♪ ♪ og indtast derefter 0 # ♪ ♪ ♪, 0 # ♪ ♪ ♪ for "OFF" [eller] 1 # ♪ ♪ ♪ ,
1 #♪ ♪ ♪ for "ON".
Batterikontrol
Indtast 89 *. Et bip angiver et svagt batteri, og to bip angiver et godt batteri. Efter at have hørt
batterichecksignalet, skal du trykke på * igen for at nulstille batterikontrollen.
STAR-tilstand Bemærkninger:
Hvis du trykker på en vilkårlig knap og hører to lange bip (braps), indikerer låsen, at den er i straffetid. Lade være
med
tryk på nogen knapper i mindst 3 minutter, og prøv derefter din kode igen.

