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introduktion

VIGTIGT

Læs hele vejledningen igennem inden du begynder at programmere låsen. 
Prøv altid en ny kode 3 gange inden du lukker/låser skabet.

Introduktion til kodelås
Hver gang et tal, bogstav eller et andet symbol trykkes 
på tastaturet til din elektroniske kodelås, bipper låsen og 
det røde lys i lysdioden blinker. Hvis den ikke bipper skal 
du checke batterierne for at sikre, at de virker og er sat 
rigtigt i.

låsen reagerer med forskellige bipsekvenser (bib) ved 
forskellige tilstande. vent altid på, at hver bipsekvens er 
forbi, før du taster et nyt tal eller bogstav, ellers forstyrrer 
du kodesætningen. masterkoden ved levering er 
1 2 3 4 5 6.

Du kan selv programmere yderligere ni (9) koder. 
Foruden at åbne låsen kan de øvrige koder følgende:

Masterkode:
• Ændre sin egen kode
• oprette og slette supervisorkode og userkoder
• oprette og slette vægterkode
• oprette, ændre og slette tidsforsinkelse og åbningstid
• aktivere/deaktivere låsen
• aktivere silent alarm

Supervisorkode:
• Ændre sin egen kode
• oprette og slette userkoder
• aktivere/deaktivere låsen

Userkoder:
• Ændre sin egen kode
• Deaktivere låsen (afhænger af udgave)

Vægterkode (kun S&G Titan):
• Hvis funktionen vægterkode er aktiveret kan denne 
   kode overrule tidsforsinkelsen og åbne låsen. 
• Hvis tidsforsinkelse ikke er aktiveret fungerer vægter-
   kode som en almindelig userkode.

når du opretter nye koder skal de altid indtastes to 
gange. alle koder afsluttes med #
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Åbning og lukning af låsen

så nemt er det at bruge din elektroniske kodelås.

S&G Comptronic 6124/6125
Åbning
• Tast din 6-ciffers kode ind efterfulgt af [#]

• Du kan nu ofte høre låsens motor virke.

• vent et sekund.

• Drej pengeskabshåndtaget til den ulåste position 
indenfor 6 sekunder på model 6124 og 15 sekunder på 
model 6125.

Lukning
• Drej pengeskabshåndtaget til den låste position.

• når låsens rigle er låst høres et højt lydsignal og lED-
indikatoren blinker. Hvis der ikke lyder et lydsignal er 
låsen ikke i låst position.

S&G Titan D-Drive
Åbning
• Fastslå at den blå knap er i position ”klokken 12”  

(drej mod uret).

• indtast koden og drej på ringen omkring tastaturet i 
urets retning ca. 70 grader til du møder modstand.

• Drej pengeskabshåndtaget til den ulåste position 
indenfor 6 sekunder. varer det mere end 6 sekunder 
forbliver låsen låst og koden skal indtastes igen.

Lukning
• Drej ringen omkring tastaturet mod uret til du møder 

modstand.

• Den blå knap på ringen omkring tastaturet skal stå i 
position klokken 12.

• når låsens rigle er låst, høres et højt lydsignal og lED-
indikatoren blinker. Hvis der ikke lyder et lydsignal er 
låsen ikke i låst position.

S&G Spartan Pivot og S&G Titan Pivot
Åbning
• Tast din 6-ciffers kode ind efterfulgt af [#]

• Du kan nu ofte høre låsens motor virke.

• vent et sekund.

• Drej pengeskabshåndtaget til den ulåste position 
indenfor 6 sekunder. varer det mere end 6 sekunder 
forbliver låsen låst og koden skal indtastes igen.

Lukning
• Drej pengeskabshåndtaget til den låste position.

• når låsens rigle er låst høres et højt lydsignal og lED-
indikatoren blinker. Hvis der ikke lyder et lydsignal er 
låsen ikke i låst position.

Fejl bip og clearing af låsen
Hvis du påbegynder indtastningen af en kode og laver en 
fejl, kan du trykke på [*] for at cleare låsen eller vente 10 
sekunder, og den clearer sig selv.

Hører du et langt bib-signal under programmeringen 
(eller en almindelig kodeindtastning), har du lavet en fejl. 
Begynd forfra med programmeringen ved at taste [*] 
eller vent blot 10 sekunder.

vent ikke mere en 10 sekunder mellem tastetryk ved 
programmering eller almindeligt brug. Efter 10 sekunder 
afbrydes sekvensen automatisk og man skal starte forfra. 

vent altid på at låsen er færdig med at sige bib inden der 
tastes igen.

Straftid ved fejltastning
Hvis du indtaster 5 ukorrekte koder i træk eller en forkert 
programmering, kan du ikke åbne låsen de næste 10 
minutter. 

Hvis der indtastes endnu en forkert kode i denne 
tidsperiode, høres to lange bip. vent mindst 10 minutter 
og tast den korrekte kode.
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Forkert kode Et langt vedvarende bip

Koden indtastet mens der er ”straftid” To lange vedvarende bip

Kode indtastet/start tidsforsinkelsen Tre korte bib

Tidsforsinkelsesperiode Et kort bip hvert 10. sekund

Signal til, at det er muligt at åbne låsen efter  Ti korte bip
tidsforsinkelsesperioden 

Signal for åbningsperiode To korte bib hvert 6. sekund

Advarsel om lav batterifunktion Fem gange to bip

Batteriet er ”dødt” Tyve korte bip
 Låsen kan ikke åbnes før batterier udskiftes 

Indikering af ulåst låserigle Et lavt og et højt bip

SOS advarsel (tastatur aftaget) Tre korte / tre lange / tre korte bib. 
Kun S/&G 6124/6125 Gentages to gange

Aktivering af låsen Fire bip

Deaktivering af låsen To bip

Pin-positioner
alle koder i låsen tildeles en Pin-position (nummer 0 
til 9) på tastaturet. masterkoden har Pin-position 0, 
supervisorkoden har Pin-position 1 og userkoderne 
Pin-position 2 til 8. Hvis du anvender silentalarm slettes 
Pin-positionerne 4-8 automatisk. Hvis vægterkode 
anvendes, benyttes Pin-position 9 til vægterkoden.

Du kan identificere aktive Pin-positioner for de koder 
som er aktive.

7 7 * PIN-position (0-9)

Hvis låsen siger et lavt og kort bip er Pin-positionen aktiv. 
siger den højt langt bip findes der ingen kode på Pin-
positionen.

Oversigt over generelle bipmønstre
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Batterier
sargent & greenleaf og Howeni Eurosafe a/s anbefaler, 
at man primært anvender Panasonic Powerline alkaline 
9 volt eller alternativt Duracell alkaline 9 volt batterier 
for at sikre en stabil drift. Panasonic batterierne er 
optimale. 

ingen koder eller programopsætninger går tabt under 
batteriskift. 

Advarsel om lav batterifunktion
Hvis der tastes en kode ind, og låsen bipper 5 dobbelte 
bip når den åbner, indikerer den, at der næsten ikke er 
mere strøm på batterierne. skift batterierne så hurtigt 
som muligt.

advarsel om at batterierne er flade. Hvis batterierne er 
så flade, at låsen ikke kan arbejde ordentligt, vil låsen 
bippe 20 gange, hvis man forsøger at taste en kode ind. 
låsen vil ikke åbne. skift batterierne omgående.

Sådan skifter du batterier på  
S&G Comptronic 6124/6125
Kodelåsen har installeret en pilfingerindikator, så låsen 
registrerer hver gang låsetastaturets “hus” ikke er på 
plads eller har været fjernet. Hvis “huset forstyrres” 
bipper pilfinger-indikatoren et sos advarselssignal 
(3 korte / 3 lange / 3 korte bib – der gentages to gange) 
når koden indtastes. Tast koden igen og låsen kan 
åbnes.

1 
Hvis der sidder et s&g logo nederst på tastaturet, 
fjernes dette.

2 
Fjern skruen under logoet der fastholder tastaturet på 
holderen.

3 
Fjern forsigtigt låsetastaturets “hus” ved at løfte 
underkanten (tættest ved s&g logoet) op og liste den ud 
af basen.

4 
Frigør fladkablet fra tastaturet. Frigør de gamle batterier 
ved polerne. For at forhindre, at holderen bøjer eller 
brækker, understøt det øverste af hver batteriholder, 
mens der sættes nyt batteri i.

5 
Placer forsigtigt fladkablet i stikket på tastaturet. læg 
det overskydende fladkabel omkring batterierne og 
sørg for, at kablet ikke kommer i klemme ved montering 
af låsetastaturets ”hus” med skruen.
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Sådan skifter du batteri på 
S&G Spartan Pivot, S&G Titan Pivot og 
S&G Titan D-Drive

1 
Træk toppen ud på den gule eller sorte fjederbelastede 
knap. Drej forsigtigt den sorte ring omkring tastaturet 
mod uret til du møder modstand. løft den sorte ring 
udover tastaturet, til at batteriet bliver synligt.

2
Tag batteriet ud.

3
Frigør det gamle batteri ved polerne.

4
sæt det nye batteri korrekt på polerne.

5
sæt batteriet på plads i holderen bag tastaturet.

6
læg pænt ledningerne på plads. Check at ingen 
ledninger hænger mellem monteringspladen og den 
sorte ring omkring tastaturet.

7
Tryk forsigtigt den sorte ring tilbage, og drej den 
tilbage med uret til udgangspositionen.
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Programmeringsguide
EnKElT kode
avanCErET Brug

Enkeltkode / dobbeltkode
Din kodelås kan programmeres til at kunne åbnes med 
enkeltkode (én kode skal indtastes for at åbne låsen) eller 
dobbeltkode (to koder skal indtastes for at åbne låsen). 
låsen er fabriksindstillet med enkeltkode.

Programmeringen af dobbeltkode skal gøres inden 
den fabriksindstillede kode ændres første gang. når 
låsen er programmeret til dobbeltkode kan den ikke 
efterfølgende omprogrammeres til enkeltkode (mrC 
kode vil også slettes).

rekvirer specielt tillæg til denne manual - 
”Programmeringsguide Dobeltkode”.

Indstil tastaturets bip-lyd-niveau
Du kan indstille tastaturets bib-lyd-niveau således:

7 8 * MASTER KODE # (5 bip) 0 (for ingen lyd) # (3 bip)

Tryk: 0 # 0 # for ingen lyd 
eller 1 # 1 # for lav lyd 
eller 2 # 2 # for høj lyd (3 bip)

nu er låsens bib-lyd-niveau ændret.

Ændring af kode
Brugere der har masterkode, supervisorkode, userkoder 
og vægterkode kan ændre sin egen 6-cifrede kode. ved 
ændring af kode skal lågen være åben med låsen låst:

2 2 * (eksisterende kode) # (5 bip) (ny kode) # (3 bip) 
(ny kode) # (3 bip)

For at ændre eksempelvis den fabriksfastsatte 
masterkode 123456 til 987654:

2 2 * 1 2 3 4 5 6 # (5 bip) 9 8 7 6 5 4 # (3 bip) 
9 8 7 6 5 4 # (3 bip)

Oprettelse af en supervisorkode*
med hjælp af masterkoden, kan man oprette en super-
visorkode (Pin-position 1).

supervisorkoden kan benyttes til at håndtere user-
koderne. Den kan slette og tilføje userkoder og aktiver/
deaktivere låsen.

Find på en 6-ciffer supervisorkode og tast:

7 4 * (masterkode) # (5 bip) PIN nr. 1 # (3 bip) (super-
visorkode) # (3 bip) (supervisor-kode) # (3 bip)

Hvis man eksempelvis ønsker en supervisorkode
6 5 4 3 2 1 #:

7 4 * (masterkode) # (5 bip) 1 # (3 bip) 6 5 4 3 2 1 # 
(3 bip) 6 5 4 3 2 1 # (3 bip)

Oprettelse af userkoder
med hjælpe af masterkode eller supervisorkoden, kan 
man oprette nye userkoder. Find på en 6-cifret kode og 
tilknyt et Pin nr. (fra 2 til 8).

7 4 * (masterkode eller supervisorkode) # (5 bip) 
(PIN nr.) # (3 bip) (ny userkode) # (3 bip) (ny userkode) 
# (3 bip)

Hvis man eksempelvis ønsker en userkode tilknyttet 
Pin nr.:

Pin nr. 3
userkode 3 3 3 4 4 4 #

7 4 * (masterkode eller supervisorkode) # (5 bip) 3 # 
(3 bip) 3 3 3 4 4 4 # (3 bip) 3 3 3 4 4 4 # (3 bip)

Sletning af koder
For at slette supervisorkoden eller en bestemt userkode 
(masterkoden kan ændres, men ikke slettes) skal man 
blot kende deres Pin-position. Eksemplet viser, hvordan 
man sletter brugeren med Pin-position 3:

7 4 * (masterkode eller supervisorkode) # (5 bip) 3 # 
(3 bip) # (3 bip) # (3 bip)

Tidsforsinkelse*
Funktionen tidsforsinkelse giver mulighed for at 
programmere låsen så den først kan åbnes efter 
et forudbestemt tidsinterval. man kan indstille 
tidsintervaller på mellem 1 og 99 minutter ved 
nedenstående procedurer.

7 4 * (masterkode) # (5 bip) 0 0 # (3 bip) Tidsforsinkelse 
minutter # (3 bip) Tidsforsinkelse minutter # (3 bip)
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Hvis man eksempelvis ønsker en tidsforsinkelses- 
periode på 5 minutter:

7 4 * (masterkode) # (5 bip) 0 0 # (3 bip) 5 # (3 bip) 
5 # (3 bip)

når tidsforsinkelsen er programmeret kan ændring eller 
sletning af tidsforsinkelsesperioden kun udføres under 
åbningsperioden. 

Hvis tidsforsinkelsen helt skal fjernes kan man i 
”Tidsforsinkelse minutter” taste 0.

Åbningsperiode*
Den tid man har til at åbne låsen efter at de 10 hurtige 
bib har lydt (se oversigt over bip-mønstre) kan også 
indstilles, men kun i intervallet 1 til 15 minutter. Fabriks-
indstillingen er 2 minutter.

7 4 * (masterkode) # (5 bip) 0 1 # (3 bip) Åbnings-
periode minutter # (3 bip) Åbningsperiode minutter # 
(3 bip)

Hvis man eksempelvis ønsker en åbningsperiode på 3 
minutter:

7 4 * (masterkode) # (5 bip) 0 1 # (3 bip) 3 # (3 bip) 
3 # (3 bip)

når tidsforsinkelsen er programmeret kan ændring 
åbningsperioden kun udføres under åbningsperioden.

Vægterkode*
vægterkoden kan kun oprettes på Pin-position 9 og kan 
ændres og slettes som userkoder. vægterkode omgår 
tidsforsinkelsen hvis denne er aktiveret. vægterkoden 
fungerer kun hvis kodelåsen er programmeret med 
tidsforsinkelse.

aktiver vægterkode: 
4 6 * (masterkode) # (5 bip) 1 for dobbeltkommando 
eller 2 for enkeltkommando # (3 bip) 1 for 
dobbeltkommando eller 2 for enkeltkommando # 
(3 bip)

Dobbelkommando anvendes hvis man ønsker at kunne 
taste en kode for aktivering af tidsforsinkelsen efterfulgt 
af vægterkode indenfor 1 minut. 

Enkeltkommando anvendes hvis man kun ønsker at 
skulle taste vægterkoden for at åbne.

opret kode:
7 4 * (masterkode eller supervisorkode) # (5 bip) 9 #
(3 bip) Vægterkode # (3 bip) Væg-terkode # (3 bip)

Deaktivere vægterkode:
vægterkoden (Pin-position 9) slettes automatisk når 
vægterkodefunktionen frakobles.

4 6 * (masterkode) # (5 bip) 0 # (3 bip) 0 # (3 bip)

Silent alarm (lydløs overfaldsalarm)  
kræver alarmboks*
For at låsen skal kunne anvendes til at afsende en lydløs 
overfaldsalarm via det eksisterende alarmsystem, skal en 
alarmboks monteres og denne skal monteres efter den 
medfølgende vejledning.

når låsen er monteret med alarmboksen, skal funktionen 
”lydløs overfaldsfunktion” tilkobles. når lydløs 
overfaldsalarm aktiveres slettes og deaktiveres Pin-
positionerne 4 til 8 automatisk.

aktiver lydløs overfaldsalarm:
3 8 * masterkode # (5 bip) 1 # (3 bip) 1 # (3 bip)

Du sender en lydløs alarm ved at ændre sidste ciffer i 
din kode – du øger sidste ciffer med 1. Det vil sige, er 
din kode 246812, så taster du 246812. låsen åbner og 
sender samtidig en lydløs alarm.

Deaktiver lydløs overfaldsalarm:
3 8 * masterkode # (5 bip) 0 # (3 bip) 0 # (3 bip)

Aktivering og deaktivering af kodelås
Der er to udgaver af aktiverings-/deaktiverings-
funktionen.

Version 1.
i den første indstilling kan kun masterkoden og super-
visorkoden både aktivere og deaktivere låsen.

Version 2.
i den anden indstilling kan masterkoden, supervisor-
koden og userkoderne deaktivere låsen, men kun 
masterkoden og supervisorkoden kan aktivere låsen.

aktiver aktiverings- og deaktiveringsfunktioen:
3 2 * (masterkode) # (5 bip) 2 # (3 bip) 2 # (3 bip)
Herefter er det muligt at deaktivere låsen.

For at aktivere alle koder:
5 5 * (masterkode eller supervisorkode) # (4 bip)

indtastning af enhver gyldig kode kan åbne låsen.
For at deaktivere alle koder:
5 5 * (masterkode eller supervisorkode) # (2 bip)

ingen kode kan åbne låsen. indtastning af enhver kode 
resulterer i, at låsen siger 2 bib for at indikere at låsen er 
deaktiveret.
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For at aktivere version 2:
5 6 * (masterkode) # (5 bip) 1 # (3 bip) 1 # (3 bip)
Enhver gyldig kode kan deaktivere låsen.

Deaktivere låsen med userkode:
5 5 * (userkode) # (2 bip)

For at aktivere version 1:
5 6 * (masterkode) # (5 bip) 0 # (3 bip) 0 # (3 bip)
nu kan kun masterkode eller supervisorkoden 
deaktivere låsen.

For at fjerne aktiverings- og deaktiveringsfunktionen:
3 2 * (masterkode) # (5 bip) 1 # (3 bip) 1 # (3 bip)
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