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S&G Titan D-Drive használati útmutató
Az S&G© Titan D-Drive™ zár egyesíti a könnyű kezelhetőséget a biztonsággal és rugalmassággal. Az
előrelátóan megtervezett elektromos áramkörök lehetővé teszik az egyszerű kezelhetőséget és a kódok könnyű
megváltoztatását. Kövesse ezeket az utasításokat, hogy a zár legmegfelelőbb használatát biztosítani tudja.
BEVEZETÉS
* A S&G© Titan D-Drive™ zár gyári alapbeállítással és mester kóddal 1 2 3 4 5 6 # kerül kiszállításra. Ez a
kód lehetővé teszi a zár nyitását és kódok beállítását vagy cseréjét. Ezt a kódot szükséges átállítani az egyedi
mester kódra.
* A zár programozható a vezetői újraindító kóddal,ezzel visszanyerhető a zár feletti felügyelet abban az
esetben is ha a mester kód elveszik. A gyári vezetői újraindító kódot a szekrényhez mellékelik. A vezetői
újraindító kód megváltoztatása csak a mester kód megváltoztatása előtt lehetséges.
* A zár beállítható felügyelői kód elfogadására, valamint 7 felhasználói kód alkalmazására és az időkésleltetést
felülíró kódra. A mester kód birtokosa és a felügyelői kód birtokosa (ha a felügyelői kód be van állítva)
felelős a zárba programozott aktív felhasználók karbantartására. A mester kód birtokosa és a felügyelői
kód birtokosa hozhat létre és törölhet felhasználói kódokat.
* A mester kód van kijelölve 0-ás kódnak. A felügyelői kód (ha be van állítva) van kijelölve 1-es kódnak. A
felhasználói kódok (ha be vannak állítva) vannak kijelölve 2-es,3-as,4-es,5-ös,6-os,7-es és 8-as kódnak.
Az időkésleltetést felülíró kód (ha be van állítva) van kijelölve 9-es kódnak.
* Minden alkalommal amikor egy gomb megnyomásra kerül a zár tudomásul veszi egy „beep” hanggal, és a
billentyűzeten a LED felvillan a „beep” hanggal egy időben. Ha ez nem valósul meg akkor ellenőrizze az
elemet (elemeket), hogy elegendő energiával rendelkeznek-e, és megfelelően csatlakoztatva vannak-e, majd
próbálja meg újra.
* Minden kódnak hat számból vagy hat betűből kell állnia. Bármely szám vagy betű felhasználható ahányszor
csak kívánt. Például a következő kódok (bár nem ajánlottak) működtetni tudják a zárat: 5 5 5 5 5 5 # VAGY
JJJJJJ#
* Minden kódbevitel #-el végződik. Ez jelzi a zár számára, hogy befejeződött a kód bevitele.
* Ha 10 másodpercnél több szünetet hagy a gombok megnyomása között, ez azt jelzi a zár felé, hogy befejezte
a kódok bevitelét.
*Ha több mint 10 másodperc szünet telik el kódbevitelkor a két nyomógomb megnyomása között, a zár
feltételezi, hogy nem lesz folytatása a műveletnek és visszaállítja magát az eredeti kódra. A zár kinyitásához
meg kell ismételni a kódbevitelt még egyszer az első lépéstől kezdve.
*Ha észlelte, hogy kódbevitelkor nem a megfelelő gombot nyomta meg, nyomja meg a „csillag” * gombot vagy
egyszerűen várjon legalább 10 másodpercet, majd kezdje el a kódbevitelt újra.
* Ha egymást követő öt alkalommal helytelen kód kerül bevitelre, az S&G© X03 D-Drive™ letilt 10 perces
időtartamra. Ez egy biztonsági tulajdonság. Ezen időtartam alatt a kódbevitel két hosszú hangjelzést (braps)
eredményez. Bármilyen gomb megnyomása a letiltás időtartama alatt nem befolyásolja a lezárás idejét. 10
perc eltelte után a zárnak normálisan kell működnie.
A zár szintén letiltás módba mehet át programozás közben, ha nem megfelelő programozási sorrend történik,
mint öt vagy több egymást követő helytelen kódbevitel. Ha a zár két hosszú hangjelzést (braps) ad ki az
egymást követő programozási lépések alatt, akkor a zár letiltás üzemmódban van. Várjon tíz percet, majd
próbálja meg újra.
*Az UL amerikai szabvány szerinti alkalmazásokhoz, a maximálisan megengedett működő kódok száma, egy.
*
A kód birtokosra vonatkozó személyes adatok, úgy mint születésnap nem használható a kód
létrehozására. Kerülje a könnyen kitalálható kódok használatát.
*
Ha a zárban a kód egy új kódra lett átállítva, a zár működését nyitott ajtónál néhányszor le kell
ellenőrizni. Győződjön meg róla, hogy a zár megfelelően működik-e, mielőtt az ajtót bezárja.
Megjegyzés: Ez a zár az Underwriters Laboratories által nyilvántartásba van véve a következő S&G kezelőkkel:
6130-2XX és 6130-3XX
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A ZÁR NYITÁSA
Győződjön meg róla, hogy a kezelő el van fordítva óramutató járásával ellentétesen ütközésig. Billentyűzze be
sorban a kód számokat vagy betűket, majd nyomja meg a #-t. Majd, hat másodpercen belül fordítsa el a
kezelőt óramutató járásával egyező módon kb. 70 fokot amíg az fel nem ütközik. Ne alkalmazzon
erőkifejtést a kilincsre amíg a kezelő elfordításra nem kerül. A S&G© Titan D-Drive™ zár
visszazárásához, fordítsa vissza a kezelőt óramutató járásával ellentétesen ütközésig.
Megjegyzés: A mester kód birtokosa felelős a zárba
programozott aktív felhasználók karbantartásáért.

Üzemzavar esetén
Ha a zár érvényes kód bevitele ellenére nem nyit ki, ellenőrizze a következőket:
1.
A szekrény mechanizmusa, bizonyos körülmények között erőt fejthet ki a zárnyelv oldalára. Ez gyakran
megtörténhet, ha valami a szekrény belsejében erőt fejt ki az ajtóval szemben, vagy valami beszorult az ajtó
és az ajtókeret közé. Ha ez előfordul, a zár nem fog megfelelően működni. Az oldalerő megszüntetésére
mozgassa a kilincset teljesen a zárt helyzet irányába, győződjön meg róla, hogy a kezelő óramutató járásával
ellentétesen ütközésig vissza van-e fordítva, majd üsse be a működtető kódot. A zárnak ki kell nyílnia.
2.
Ha a zár „ciripel” amikor egy gomb megnyomásra kerül, de nem nyílik ki, lehet, hogy az elem
lemerülőben van abból a szempontból, hogy már nem tudja működtetni a szolenoid tekercset. Kövesse az
elemcserére vonatkozó az útmutatóban megtalálható részt.
3.
Ha a zár nem ad ki semmilyen hangot a gombok megnyomásakor, akkor legvalószínűbben az elem
teljesen lemerült. Kövesse az elemcserére vonatkozó, az útmutatóban megtalálható részt.
4.
A zár lehet, hogy letiltás módban van. Ha a zár a gombok megnyomását sorban négy egymást követő
nem megfelelő kód bevitelnek értelmezi, kizárja önt a zár kezeléséből 10 percig.
Ez alatt az időtartam alatt a zár visszautasít minden bevitelt a kezelőről. A 10 perc várakozás eltelte után, üsse
be a működő kódot a zár nyitásához.
Ha az előbbiekben felsoroltak végrehajtásra kerültek, és a zár nem nyílik ki, vegye fel a kapcsolatot a szerviz
szolgálatunkkal.

NYITÁS
Időkésleltetés nélkül
Érvényes kód szükséges a nyitáshoz. Itt kerül ismertetésre hogyan tudja a zárat nyitni az eredeti gyári
mester kóddal 1 2 3 4 5 6. Győződjön meg róla, hogy a kezelő el van fordítva óramutató járásával
ellentétesen ütközésig. Üsse be 1 2 3 4 5 6 #
Majd, hat másodpercen belül fordítsa el a kezelőt óramutató járásával egyező módon kb. 70 fokot, amíg az
fel nem ütközik.
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Ne alkalmazzon erőkifejtést a kilincsre amíg a kezelő elfordításra nem kerül. A S&G© X03 DDrive™
zár visszazárásához, fordítsa vissza a kezelőt óramutató járásával ellentétesen ütközésig.
Amikor a mechanizmus bezár, dupla hangjelzést ad ki, egy alacsonyabb frekvenciájú hangot követ egy kicsit
magasabb frekvenciájú. Ha a zár nem adta ki a kettős hangjelzést a mechanizmus nincs megfelelően zárva.
Időkésleltetéssel
Az időkésleltetés érvényre juttat egy várakozási időintervallumot az első kódbevitel és a szekrény nyitása
között. Ez a szolgáltatás bizonyítottan visszariasztja a fegyveres rablótámadókat.
Bármilyen érvényes kód használható az időkésleltetés elindításához. Ha ez a kód bevitelre kerül a zár
háromszor sípol, és elkezdi a késleltetett idő visszaszámolását. A zár tíz másodpercenként hangjelzést ad az
időkésleltetés tartama alatt.
Az időkésleltetés lejártakor a zár tíz gyors hangjelzést ad.
Üsse be az érvényes kódot a zárba. A kód beütése után a zár hat másodperces időtartamra kinyit, lehetővé
téve, hogy a kezelőt elfordítsa, és a szekrényt kinyissa.
Aktív kényszerített nyitással
Kényszernyitás, néha „csendes riasztás”-al azonosítják, ez egy szolgáltatás amely riasztó jelet küld ha a kód
bevitelre kerül. Ezt a szolgáltatást engedélyezni kell a zárban, és egy opcionális kényszer nyitó egységet kell
a zárhoz illeszteni amit be kell kötni a meglévő riasztórendszerbe, a kényszernyitással kezdeményezett
riasztójelzés leadásához.
A kényszernyitás kód (a kód ami elindítja a riasztó jelzést) egyszerűen bármelyik érvényes zár kód lehet,
a kód utolsó jegyének eggyel történő megnövelésével. Például ha Ön létrehozta a 2 2 2 2 2 2 felhasználói
kódot, a kényszernyitási kód verziója ennek a kódnak 2 2 2 2 2 3. Ez a kód alkalmas a zár működtetésére
és egyidejűleg elindítja a kényszernyitási riasztó jelzést.
Ha a kényszernyitás üzemmód aktív, a 0, 1, 2, 3, és 9-es zárkód képes elindítani a csendes riasztás jelet,
Ha időkésleltetés van programozva a zárba, a kényszernyitás kód használható az időkésleltetés
elindítására, a nyitásra az időkésleltetés végén, vagy mindkét kód helyettesítésére. A csendes riasztás
jelzés elküldésre kerül minden alkalommal amikor a kényszernyitási kód bevitelre kerül. (Megjegyzés:
Zár kód 4-8-ig nem elérhető ha a kényszernyitás aktív. Ha az időkésleltetés hatástalanítás nem
engedélyezett vagy nincs használatban, a 9-es zárkód rendelkezésre áll.)
Időkéseltetést Felülíró Kód használatával
A zár képes az időkésleltetést felülíró kód használatára ha az eredetileg meg lett rendelve ezzel a
szolgáltatással, és ha az IFK (időkésleltetést felülíró kód) engedélyezett. Ahogy a név is jelzi, az
időkésleltetést felülíró kód használható a késleltetett időtartam lejárásának megvárása nélkül, a zár
nyitására. Ez hasznos a pénzszállító általi szállítással való nyitáshoz. Az IFK csak akkor használható ha a zár
időkésleltetést használ.
A zár képes az időkésleltetés két különböző típusú felülírására.
Az időkésleltetés egyszerű felülírása lehetővé teszi az IFK tulajdonosnak, hogy egyszerűen csak beüsse a
kódot a zár kinyitásához. Az időkésleltetés teljesen felülírásra kerül. Például, ha az IFK kód 9 8 7 6 5 4, a
széf kinyitásához a következő gombok megnyomása szükséges.
Üsse be 9 8 7 6 5 4 #
A másik típusa az időkésleltetés felülírásának a kettős IFK kontroll. Az ilyen típusú időkésleltetés
használatához el kell indítani a zár időkésleltetését, bármely az IFK-tól különböző, érvényes kóddal. Majd
egy percen belül, be kell ütni az IFK-ot.
A zár azonnal ki fog nyílni. Ez a fajta időkésleltetés felülírás az IFK birtokosához társít egy másodlagos
ellenőrzést, növelve a biztonságot. A következő példa a gyár mester kódot ( 1 2 3 4 5 6 ) használja az
időkésleltetés elindítására, ahol a zár késletetés nélküli nyitására az IFK 9 8 7 6 5 4.
Üsse be 1 2 3 4 5 6 #

987654#

Hasznos Kezelői Információk
A zár egy hosszú hiba hangjelzést ad ki, ha hibás vagy hiányos kódot ütnek be. Ha öt vagy több nem
megfelelő kódot ütnek be egymás után, a zár tíz perces letiltási módba megy.
Ha megpróbál kódot bevinni a letiltás időtartama alatt, két hosszú hiba hangjelzés hallható. Egyszerűen
várjon, tíz percet majd próbálja meg a zárat újra működtetni. A letiltási üzemmód nem kerülhető meg. Meg
kell várni az idő lejártát.
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Kód Változtatás, Létrehozás, Törlés

Vezetői újraindító kód megváltoztatása
A vezetői újraindító kód csak a mester kód első megváltoztatása előtt módosítható. Ez később
felhasználható a zár visszaállítására abban az esetben ha a mester kód elveszett.
Az ily módon történő zár újraindítás törli az időkésleltetést felülíró kódot, a felügyelői kódot, és az összes
felhasználói kódot, és lehetővé teszi egy időben az új mester kód létrehozását. Ez az újraindítás nincs
hatással az időkéseltetésre vagy a nyitási ablakra, csendes riasztásra, naplózásra vagy a zár elérési
módjára.
Fontos megjegyzés, hogy a vezetői újraindító kód csak a mester kód első megváltoztatása előtt
módosítható. Javasoljuk, hogy a vezetői újraindító kódot a helyiségen kívül egy másik biztonságos
helyen tárolja.
A vezetői újraindító kód különbözik a zár többi kódjától. Nyolc számjegyből áll.
A zárnak a vezetői újraindító kódja (VÚK) beállításra került a gyárban. A gyári VÚK beállítható vagy
megváltoztatható a következő eljárással.
67*123456#

ÚJ VÚK #

ÚJ VÚK #

A Vezetői Újraindító Kód használata
Akkor használja csak a VÚK kódot ha elfelejtette vagy elhagyta a zár mester kódját. Létre kell hoznia egy új
hat számjegyű mester kódot mielőtt végrehajtja a visszaállítást. A következő az eljárás.

6 7 * VÚK #

ÚJ 6-SZÁMJEGYŰ MESTER KÓD #

ÚJ 6-SZÁMJEGYŰ MESTER KÓD #

Az utolsó hármas hangjelzés után, jelezve, hogy a beállítás megtörtént, a zár minden alkalomra egy
hangjelzést ad ki amikor a VÚK használva volt, beleértve a jelenlegi használatot is.

A Saját Kód Megváltoztatása
Bármely kód tulajdonos meg tudja változtatni a saját kódját. Az eljárás:
2 2 * RÉGI KÓD #

ÚJ KÓD #

ÚJ KÓD

#
Például, a 2 2 2 2 2 2 felhasználói kód megváltoztatása a 2 4 6 8 3 3 új kódra a következőképpen kivitelezhető:
22*222222#
#

246833#

246833

Új Kód létrehozása
A mester kód tulajdonosa (0-s pozíció) hozhat létre új kódokat és törölhet meglévő kódokat. A mester
kód használható szintén az időkésleltetést felülíró kód beállítására vagy törlésére. A felügyelői kód
tulajdonosa (1-es pozíció) hozhat létre és törölhet felhasználói kódokat és az időkéseltetést felülíró kódot. A
felügyelői kód nem használható semmilyen műveletre, ami kihatással van a mester kódra.
Számos kód elhelyezési pozíció áll rendelkezésre a zárban 0-tól 9-ig. Ezekre a következő kódok tárolhatóak
el:
0-ás pozíció – mester kód
1-es pozíció - felügyelői kód
2- től 8-as pozíció – felhasználói kódok
9-es pozíció – időkésleltetést felülíró kód
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Az eljárás a felügyelői kód létrehozására.

7 4 * mester kód #

1#

új felügyelői kód #

új felügyelői kód #

Új felhasználói kód létrehozásához, használja a következő lépéseket. Ebben a példában az új felhasználói
kód az 5-ös pozícióba lett létrehozva.
7 4 * mester kód vagy felügyelői kód
#
5 (pozíció szám) #

új felhasználói kód #

új

felhasználói kód #
A felhasználói kód eltárolható 2-től 8-ig bármelyik pozícióba.
Új időkésleltetést felülíró kód létrehozására, lásd az időkésleltetés részt.

Meglévő Kód Törlése
A mester kód tulajdonosa (0-s pozíció) tud törölni bármilyen másik kódot. A mester kód semmilyen
körülmények között nem törölhető.
A felügyelői kód tulajdonosa (1-es pozíció) tudja törölni a felhasználói kódokat. A felügyelői kód nem
használható a mester kód vagy saját maga kitörlésére.
Az eljárás a felügyelői kód kitörlésére.
7 4 * mester kód #

1#

#

#

Az 5-ös pozícióban lévő, felhasználói kód törlésére használja a következő lépéseket.
7 4 * mester kód vagy felügyelői kód #

5#

#

#

Az időkésleltetést felülíró kód törlésére, lásd az időkésleltetés részt.

Időkésleltetés kezelése
Időkésleltetés Létrehozása, Változtatása, Törlése
Az időkésleltetés egy biztonsági jellemző ami kikényszerít egy előre meghatározott várakozási időtartamot
az érvényes kód bevitele és a zár aktuális nyitása között. Az időkésleltetés tartama beállítható 1-től 99
percig.
A nyitási ablak egy időtartam, rögtön az időkésleltetés után ami alatt beviheti az érvényes kódot a zár
nyitásához.
A gyári alapbeállításban a nyitási ablak 2 perc, de ez megváltoztatható bármilyen értékre 1 és 10 perc
között.
Az időkésleltetés programozás lépései a beállításra, megváltoztatásra, vagy törlésre a következők. Az
időtartam tetszőleges lehet 1 és 99 perc között.
7 4 * mester kód #

00#

a kívánt időtartam hossza #

a kívánt időtartam hossza

#
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Az időkésleltetés törléséhez, üssön be 0 –t kívánt időtartam hossza helyére.

A Nyitási Ablak időtartamának változtatása
A nyitási ablak hosszának megváltoztatása a következők szerint állítható be. Az időtartam bárhol lehet 1 és 10
perc között.
7 4 * mester kód #

01#

a nyitási ablak kívánt hossza #
a nyitási ablak kívánt hossza #

Időkésleltetés felülírásának kezelése
Ez az opcionális jellemző meghatározza, hogy felülírhatja-e vagy sem az időkésleltetés várakozási
időtartamát. Lehetnek olyan körülmények melyek megkívánják a zár kinyitását az időkésleltetés lejárta
előtt, úgymint páncélozott járművel történő pénzszállítás.
Az időkésleltetés felülírása, csak akkor működik ha a zár időkésleltetéses módban van üzemeltetve. A zár
képes két különböző típusú időkésleltetés felülírásra.
Az Egyszerű ellenőrzésű időkésleltetés felülírása, lehetővé teszi az IFK birtokosának, hogy egyszerűen csak
beüsse a kódját a zár nyitásához. A késleltetési időtartam teljesen túllépésre kerül.
A másik típusa az időkésleltetés felülírásának a kettős IFK kontroll. Az ilyen típusú időkésleltetés
használatához el kell indítani a zár időkésleltetését, bármely az IFK-tól különböző, érvényes kóddal. Majd
egy percen belül, be kell ütni az IFK-ot.
A zár azonnal ki fog nyílni. Ez a fajta időkésleltetés felülírás az IFK birtokosához társít egy másodlagos
ellenőrzést, növelve a biztonságot.
Az egyszerű ellenőrzésű időkésleltetés felülírásának bekapcsolása
Ha a zár időkésleltetés felülírásának képességével lett megrendelve, az egyszerű ellenőrzésű időkésleltetés
felülírása bekapcsolható a következők szerint.
46 * mester kód #

2#

2#

A kettős ellenőrzésű időkésleltetés felülírásának bekapcsolása
Ha a zár időkésleltetés felülírásának képességével lett megrendelve, a kettős ellenőrzésű időkésleltetés
felülírása bekapcsolható a következők szerint.
46 * mester kód #

1#

1#

Az időkésleltetés felülírásának kikapcsolása
46 * mester kód #

0#

0#

Amikor az időkésleltetés felülírása ki van kapcsolva, az időkésleltetést felülíró kód törlésre kerül. A
9-es kód pozíció felhasználható a hagyományos felhasználói kód tárolására.

Időkésleltetést Felülíró Kód létrehozása
Az IFK a 9-es pozícióban kerül elhelyezésre. Ez a következők szerint hozható létre.
74 *

mester kód vagy felügyelői kód

új IFK kód #

#

9

(pozíció szám)

#

új IFK kód #

Időkésleltetést Felülíró Kód megváltoztatása
A meglévő IFK csak a kód birtokosa által a következők szerint megváltoztatható.
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22 * RÉGI IFK #

ÚJ IFK #

ÚJ IFK #

Időkésleltetést Felülíró Kód törlése
Az IFK a következők szerint törölhető.
74 *

mester kód vagy felügyelői kód

#

9(pozíció szám) #

#

#

VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓD
Vezetői/alkalmazotti hozzáférési mód egy választható út a zár működtetésére, hogy az megfeleljen a
speciális biztonsági igényeknek. A zár beprogramozható, hogy a napi használat során, a mester kód
birtokosa vagy a felügyelői kód birtokosa tegye lehetővé a zár működését. Az kinyitható bármely
érvényes zár kóddal (mester, felügyelői vagy felhasználói kód), amíg az nincs letiltva. Két variációja
van az engedélyezés/letiltás funkciónak.
Az első variációban, csak a mester kód és a felügyelői kód tudja engedélyezni és letiltani a zárat.
A második variációban, a felhasználói kód birtokosok szintén le tudják tiltani a zárat. A mester kód
és a felügyelői kód birtokosok az egyedüliek akik mindkét esetben engedélyezhetik és letilthatják a
zár működését.

A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓD PROGRAMOZÁSA
A zár beprogramozható, hogy a mester kód vagy felügyelői kód birtokosa használhatja a kódját, hogy
lehetővé tegye a zár nyitását bármely érvényes kóddal. Amikor vagy a mester kóddal vagy a felügyelői
kóddal a zár letiltásba kerül, az tovább nem nyitható ki. Ez az eljárás megismételhető amikor szükséges.
32 * mester kód #

2#

2#

Miután ez a programozási művelet elvégzésre került, a zár le lesz tiltva. Ha egy érvényes kód kerül
bevitelre, a zár kiad egy kettős hangjelzést, de nem nyit ki.

ZÁR ENGEDÉLYEZÉS A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓDBAN
Mielőtt érvényes kód bevitelre kerülhet a zár nyitásához, a következő műveletet szükséges elvégezni.
55 *

mester kód vagy felügyelői kód #

Figyelmeztetésként a zár kiad négy hangjelzést jelezve, hogy az nyitható bármely érvényes kóddal.

ZÁR LETILTÁSA A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓDBAN
A zár bármely kódhoz való letiltásának beállításához, egyszerűen csak ismételje meg ugyanazt a
programozási eljárást.
55 *

mester kód vagy felügyelői kód #

Figyelmeztetésként a zár kiad két hangjelzést jelezve, hogy az nem működik, és nem nyitható semmilyen
kóddal. Ez az eljárás egyszerűen csak ki és bekapcsolja a zárat meghatározva, hogy a mester kóddal,
felügyelői kóddal vagy bármely felhasználói kóddal nyitható vagy sem. Amikor a zár működése le van
tiltva, az kiad egy kettős hangjelzést amikor a kód bevitelre kerül, de nem nyit ki.

A ZÁR FELHASZNÁLÓK ÁLTALI LETILTÁSÁNAK LEHETŐVÉ TÉTELE A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI
HOZZÁFÉRÉSI MÓDBAN
Normál esetben csak a mester kód vagy a felügyelői kód birtokosa engedélyezheti a zárat, de lehet olyan
körülmény amikor szükségessé válhat, hogy a felhasználói kód birtokosok számára is legyen lehetőség a zár
kikapcsolására. Ennek lehetővé tételére, végezze el a következő eljárást.
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56 * mester kód #

1#

1#

Most a zár lehetővé teszi, hogy a mester kód vagy felügyelői kód birtokosa, és bármely felhasználói
kód birtokosa kikapcsolhatja a zárat, a következő adatok bevitelével.
55 * bármely felhasználói kód #
Amikor a zár működése le van tiltva, az kiad egy kettős hangjelzést amikor a kód bevitelre kerül, de nem
nyit ki.
A ZÁR FELHASZNÁLÓK ÁLTALI LETILTÁSÁNAK TÖRLÉSE A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI
MÓDBAN
Ha eldöntésre kerül, hogy a felhasználói kód birtokosoknak ne legyen továbbá lehetősége a zár
kikapcsolására, hajtsa végre a következő eljárást.
56 * mester kód #

0#

0#

A felhasználói kód birtokosok így nem képesek tovább a zár működésének letiltására, ámbár mindezek
mellett a mester kód és felügyelői kód birtokosoknak továbbra is megvan a lehetősége ennek
megtételére.

KILÉPÉS A VEZETŐI/ALKALMAZOTTI HOZZÁFÉRÉSI MÓDBÓL
Ha nem akarja, hogy a zár tovább működjön a Vezetői/Alkalmazotti hozzáférési módban, üsse be a
következőket.
32 *

mester kód vagy felügyelői kód

#

0#

0#

A zár most már működik bármely érvényes kóddal bármikor.

KÉNYSZERÍTETT NYITÁS (CSENDES RIASZTÁS) BEÁLLÍTÁSAI
A kényszerített nyitás jelzés bekapcsolása
Ha a zár ezzel a funkcióval lett rendelve és kiegészítésként a kényszer nyitási modul is felszerelésre került, a
szolgáltatás aktiválható a következőknek megfelelően.
38 * mester kód #

1#

1#

A kényszerített nyitás jelzés kikapcsolása
A kényszerített nyitás jelzés küldése kikapcsolható a következőknek megfelelően.
38 * mester kód #

0#

0#

Kényszerített nyitás jelzés elküldésének ellenőrzése
Ha a kényszerített nyitásjelzés engedélyezésre került, kijeleztethető a zárral, hogy a jelzés elküldésre került.
15 perccel vagy többel a kényszernyitás jelzés elküldése után, nyomja meg és tartsa nyomva a csillag (*)
gombot legalább 4 másodpercig. A zár kiadja a folyamatosan váltakozó magas és alacsony hangjel
sorozatot, jelezve, hogy a kényszerített nyitásjelzés elküldésre került. A kényszerített nyitás jelzés kijelzése
megszüntethető a hangjel sorozat után egy percen belül a mester kód bevitelével.

ESEMÉNYEK NYOMONKÖVETÉSE
Események letöltése
A zárhoz meg kell rendelni ezt az opciót. Az események nyomon követéséhez szintén szükség van egy
opcionális klaviatúra bővítőre (S&G alkatrész száma 6101-201), és egy az eseményeket rögzítő szoftver
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csomagra (S&G alkatrész szám 6103-100). A zár rögzíti a legutolsó 63 eseményt, abban a sorrendben
ahogy azok keletkeztek. A 63. esemény után a zár felülírja a legrégebbi eseményt az újjal, így mindig a
legfrissebb 63 esemény áll rendelkezésre. Az eseményeknek a klaviatúra bővítőn keresztüli letöltéséhez,
tartsa benyomva a szoftver csomaggal szállított Dallas iButton kulcsot a klaviatúra bővítő csatlakozójába, és
üsse be a következőket.
28 * mester kód #
A zár hármat sípol amikor a letöltés befejeződött. Most már kiveheti az iButton kulcsot a klaviatúra bővítő
csatlakozójából.
Az információ a kulcsban a zárban levő információnak a másolata. A letöltés közben a zárból nem törlődnek
ki a zárnak az esemény információi.

INFORMÁCIÓS TÁBLÁZATOK
A zár működési módjának meghatározása
Üsse be 43 *
A következő hangjelzésekből leolvasható, hogy a zár egy felhasználói, több felhasználói vagy kettős ellenőrzésű
módban van.
HANGJELZÉSEK

4

4

4

1 HANGJELZÉS
JELENTÉSE
EGY
FELHASZNÁLÓI

2 HANGJELZÉS
JELENTÉSE
TÖBB
FELHASZNÁLÓI

3 HANGJELZÉS
JELENTÉSE
KETTŐS
ELLENŐRZÉS

ELSŐ HANGJEL
SOROZAT
MÁSODIK
HANGJEL
SOROZAT

Hangjelzések ellenőrző táblázata
Zár tevékenység

Kiadott hangjelzések

Időkésleltetést elindító kód bevitelre
került

3 rövid magas hangú hangjelzés

Érvénytelen kód bevitel

1 hosszú folyamatos sípolás

Kódbevitel letiltási idő alatt

2 hosszú folyamatos sípolás

Időkésleltetés alatt

1 rövid magas hangú hangjelzés 10
másodpercenként

Időkésleltetés lejártakor

10 rövid magas hangú hangjelzés

Nyitási ablak időtartama alatt

2 rövid magas hangú hangjelzés 6
másodpercenként

Alacsony elemfeszültség jelzése

5 alkalommal 2 rövid hangjelzés

Túl alacsony elemfeszültség a
működéshez

20 rövid magas hangú hangjelzés (a zár
nem nyit ki)

Zár nyelv zárt állapotban

1 alacsony/magas sorozat

Események letöltésének befejezésekor

3 magas hangú hangjelzés

Zár engedélyezésre került
Vezetői/Alkalmazotti hozzáférési mód

4 magas hangú hangjelzés

Zár letiltásra került Vezetői/Alkalmazotti
hozzáférési mód

2 alacsony hangú hangjelzés

Gyors hivatkozási táblázat
Parancs

Funkció

22 *

Bármely kód birtokos megváltoztathatja a saját 6 számjegyű kódját

28 *

Mester kód birtokosa letöltheti a tárolt eseményeket

38 *

Mester kód birtokosa engedélyezi vagy kikapcsolja a kényszerített nyitás
jelzését

43 *

Bárki meghatározhatja a zár üzemmódját

46 *

Mester kód birtokosa engedélyezi vagy
időkésleltetés felülírásának képességét

kikapcsolja

az

opcionális
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74 *

Mester kód vagy felügyelői kód birtokosa beállíthat vagy törölhet kódokat

77 *

Bárki lehívhatja a zárból a zár által használt és felhasználható kód
helyeket

32 *

Mester kód birtokosa engedélyezheti vagy megszüntetheti a
vezetői/alkalmazotti üzemmódot

55 *

Vezetői/alkalmazotti módban a zár engedélyezése és letiltása

56 *

Mester kód birtokosa meghatározza, hogy felhasználói kód birtokosok
vezetői/alkalmazotti üzemmódban kikapcsolhassák a zárat

67 *

Vezetői Újraindító Kód beállítása(VÚK)

Alacsony elemfeszültség
Az S&G© X03 D-Drive™ zár 9 voltos alkáli elemet használ. Javasolt a tartós elem Duracell használata. Ha az
elem a zárban cserére szorul, 20 egymást követő hangjelzés hallható, a kód utolsó számjegyének bevitelét
követő # megnyomása után. Az elemet ki kell cserélni mielőtt a zár kinyitható.
Megjegyzés: Ha az elem feszültség csökken, de még van elegendő energia a zár kinyitásához, az kiad öt
alkalommal 2 rövid, magas hangjelzést a nyitás előtt. Ez egy előre jelzés, hogy az elem hamarosan kimerül.

AZ ELEM KICSERÉLÉSE
AZ ELEM KICSERÉLÉSÉT NYITOTT SZEKRÉNY AJTÓNÁL VÉGEZZE.
A zár NEM felejti el a kódot(kódokat) az elemcsere alatt.
Az áramkörök úgy lettek tervezve, hogy megtartsák ezt az információt hosszabb ideig is még akkor is ha nincs
elem behelyezve. A kódok nem-felejtő memóriában vannak tárolva.

1.
Lépés – Húzza kis mértékben a sárga rúgóval
tartott reteszt előre (1. Ábra). Ez a billentyűzettől nem
elválasztható. Miután a retesz előre lett húzva, óvatosan
fordítsa el a billentyűzetet határoló gyűrűt óramutató
járásával ellentétesen ütközésig. Majd húzza a gyűrűt előre
addig, amíg az elemtároló hely láthatóvá válik.
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2.
Lépés – Az elem csatlakozó vezeték megfogásával
emelje ki óvatosan kézzel a régi elemet a helyéről (2.
Ábra). Elegendő vezeték ráhagyásnak kell lennie ami
biztosítja, hogy az elhasznált elem a helyéről kiemelhető
legyen. Vegye le a csatlakozót az elemről.

3.
Lépés – Erősen ajánlott a tartós elem (Duracell)
használata.
Nem előírt a márkanév, de a tápellátásnak tartós elemnek
kell lennie. Rendezze el az elemet és a csatlakozót, és
nyomja rá a csatlakozót az elemre (3. Ábra).

elemet a
szolgáló
elem az

4.
Lépés – Óvatosan csúsztassa be az
billentyűzet mögé, az elem elhelyezésére
helyre (4. Ábra). Győződjön meg róla, hogy az
elemtartó aljáig csússzon le.

5.
Lépés – Óvatosan rendezze el a felesleges vezetéket
az elemtartóba. Győződjön meg róla, hogy vezeték ne
maradjon abban a helyzetben, hogy a billentyűzetet határoló
gyűrű, és a zár alaplapja közé a gyűrű visszatolásakor a
vezeték oda becsípődjön.
(5. Ábra)
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6. Lépés – Miután a vezeték biztonságosan a sérülés veszélyt
elkerülve elrendezésre került, nyomja vissza a billentyűzetet
határoló gyűrűt a zár alaplapjáig, majd fordítsa el az
óramutató járásával megegyezően addig, amíg a sárga retesz
vissza
nem ugrik az alaphelyzetébe. (6. Ábra)

Ellenőrizze le a zár működését legalább három alkalommal mielőtt a szekrény ajtaját bezárja.
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