
	

 
	
	

Manual til S&G Spartan 

1 Hovedkode + 1 Brugerkode   

 

Koderne i låsen er 6 cifrede, og fabrikskoden er 123456#. Der kan yderligere installeres en 
brugerkode.  

Hver gang der trykkes på en tast på tastaturet høres et signal og LED lyset giver et blink. Hvis ikke, 
tjek om batteriet er ok og korrekt tilsluttet.  

Det antal signaler som låsen giver, symboliseres i denne manual med tegnet ♪. Tastaturets lydsignal 
kan slås fra.  

Lad altid døren være åben under programmering.  

Hvis man laver en fejl under programmeringen, kan man taste ** eller vente 10 sekunder, så bliver 
låsen nulstillet og man kan begynde forfra. Vent altid til hele signalrækkefølgen er slut inden næste 
tal eller bogstav tastes, ellers afbrydes sekvensen.  

Forkert kode.  

Hvis man taster 5 forkerte koder i træk, bliver låsen ”afbrudt” i 3 minutter. Dette indikeres af 2 
lange signaler. Vent 3 minutter, og prøv igen. Ved yderligere forsøg i ”straftiden” forøges denne 
med nogle sekunder.  

Lås op/lås.  

Tast en gyldig kode efterfulgt af #. Luk skabet op indenfor 6 sekunder. Venter man længere end 6 
sekunder vil låsen låse igen. 
Aflåsning: Luk skabet. Låsen låser automatisk, der høres 2 signaler og LED lyset blinker.  

Opret brugerkode.  

Brugerkoden kan ikke være identisk med hovedkoden. Er den det vil låsen give fejlmarkering. Tast 
74* (6 cifret hovedkode) # (♪♪♪♪♪) 1# (♪♪♪) (ny 6 cifret brugerkode) # (♪♪♪) ( ny 6 cifret 
brugerkode ) (♪♪♪). 
Den nye brugerkode kan nu åbne låsen.  

 

 

 



	

 

Deaktivér brugerkoden. 
Tast 55* (6 cifret hovedkode) # (♪♪). Brugerkoden vil stadig være i låsen, men kan ikke åbne den.  

Forsøger man at åbne med brugerkoden indikeres dette ved et dobbeltsignal, og låsen forbliver låst.  

Genaktivér brugerkode.  

(aktiver brugerkode som har været deaktivéret) 
Tast 55* (6 cifret hovedkode)# (♪♪♪♪) Brugerkoden kan atter åbne låsen.  

Slet brugerkoden.  

Tast 74* (6 cifret hovedkode)# (♪♪♪♪♪) 1# (♪♪♪) #(♪♪♪)#(♪♪♪). Brugerkoden er nu fjernet.  

Skift kode. (Hovedkode eller brugerkode)  

Skabsdøren skal altid være åben ved ændring af kode.  

Fabrikskoden på låsen skal ændres til egen kode når låsen tages i brug. Undgå koder der er nemme 
at gætte.  

Kontroller altid en ny kode mindst 3 gange inden døren lukkes.  

Både hovedkoden og brugerkoden ændres ved at taste: 
22* eller 33* (eksisterende 6 cifret kode)# (♪♪♪♪♪) (ny 6 cifret kode)# (♪♪♪) (ny 6 cifret kode)# 
(♪♪♪).  

Tænd/sluk for tastaturlyd. 
Tast 78* (6 cifret hovedkode)# (♪♪♪♪♪) 0# (♪♪♪) 0#(♪♪♪) for sluk. 
Tast 78* (6 cifret hovedkode)# (♪♪♪♪♪) 1# (♪♪♪) 1#(♪♪♪) for tænd. 
Batterikontrol. 
Tast 89* 1 signal indikerer svagt batteri, og 2 signaler indikerer et fungerende batteri. Batteriskift. 
Anvend KUN Duracell Procell 9V batterier.  

Træk den fjederbelastede sorte knap i toppen af tastaturet ud mod dig selv. (det er ikke meningen at 
den skal trækkes af) Drej yderringen en smule mod uret, og træk den udad. Der er nu adgang til 
batteriet. Efter skift skubbes huset med let hånd ind igen, og drejes med uret til det klikker på plads. 
Undgå at klemme ledningen.  

 

	
	
	
	

	
	
	
	


