
ДВЕРНА  РУЧКА  З  КОДОВОЮ
ПАНЕЛЛЮ    CODE - IT

ІНСТРУКЦІЯ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Дверна ручка з кодовою панеллю CODE-IT MUL-T-LOCK®
(Ізраїль)  – призначена для використання в дверях житлових
та офісних приміщень з метою організації контролю доступу.

2.    ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

§ Для замків стандарту DIN
§ 1 майстер код та 9 кодів користувачів
§ Ручне або автоматичне замикання
§ Живлення – два літієвих елемента CR2, 3 В (до 100 000

операцій)
§ Індикація низького рівня елементів живлення
§ Після початку індикації низького рівня живлення ресурс

складає до 500 відмикань
§ Візуальна та звукова індикація
§ Простий монтаж, без прокладання дротів
§ Для лівих та правих дверей (не універсальна сторонність)
§ Тільки для внутрішніх дверей
§ Стандартна комплектація на двері завтовшки 35-80мм.
§ Матеріал: нержавіюча сталь та цинк з покриттям

Сатинований хром

3.      КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п Найменування Кількість
1 Зовнішня ручка з кодовою панеллю 1
2 Внутрішня ручка 1
3 Поворотний шток (8мм.) 1
4 Комплект кріплення 1
6 Літієвий елемент CR2, 3В. 2
7 Інструкція 1

4.    УМОВИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

§ Тільки для використання всередині  приміщення.
§ Необхідна завчасна заміна елементів живлення.
§ Після зачинення дверей необхідно впевнитись, що

вони заблоковані.
§ Для протирання виробу не рекомендовано

використовувати розчини, що містять лужно-
кислотні речовини, а також, що містять абразивні
матеріали. Це може пошкодити декоративне
покриття ручки.

5.    ГАРАНТІЙНІ  ЗАБОВ′ЯЗАННЯ:

§ Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня
продажу, при умовах дотримання правил
експлуатації.

Увага!  На елементи живлення гарантія не
розповсюджується.

ГАРАНТІЯ  НЕ  НАДАЄТЬСЯ:

§ Якщо несправності виникли внаслідок порушення
покупцем умов експлуатації, транспортування,
зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу
замка чи дверей, неправильного встановлення, а
також дії нездоланної сили (пожежі, природні
катастрофи тощо).

§ Якщо ремонт виробу здійснювали  не уповноважена
організація або особа.

§ У разі втрати гарантійного талона.
§ При використанні елементів живлення іншого від

вказаного типу.

Генеральний імпортер в Україні ТОВ «СПВ Компані Лтд.»

6.     СЕРВІСНІ  ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо  звертатись у Авторизований сервіс-центр у Вашому місті
        (див. адресу на www.spv.ua ).

СХЕМА  ВРІЗКИ
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Будь ласка, прочитайте всю інструкцію перед встановленням!

ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ

Кроки з утановки Code-it™:

A. Установка майстер коду
B. Установка ручки на дверях
C. Додавання коду (ів) користувчів
D. Встановлення режиму блокування (ручний \ автоматичний)
E. Установка  звукового сигналу (вкл \ викл)

A. Установка майстер коду
· Майстер код  являє собою 6-значний код, використовується для введення ручки в режим програмування.
· Майстер код потрібен для зміни кодів користувачів та для установки ручки в режимі блокування та звукового сигналу.
· Ручка постачається без будь-якого майстер коду.

B. Встановлення ручки на дверях

Примітка: Майстер код може бути встановлений тільки тоді, коли шток дивиться вниз (див. малюнок 1). Тому він повинен бути
встановлений до того як встановлена ручка на двері.

ШТОК

Встановлення до ручки майстер коду:

· Тримати ручку в горизонтальному
положенні, штоком донизу.

· Натисніть кнопки #1 і  #4 одночасно.
Світлодіодний індикатор блимає
червоним кольором.

· Відпустіть кнопки. Індикатор горить
зеленим, і перестане блимати.

· Введіть 6-значний майстер код.
Зелене світло блимає.

· Новий майстер код в силі.

Зверніть увагу: щоб скинути код  треба
слідувати тією ж процедурою. Всі коди
користувачів при цьому видаляються.

· Поверніть валик штока так, щоб паз
дивився  вгору, як показано на
малюнку.

· Спробуйте ввести хоча б один код
користувача перед  установкою ручки  на
двері (див. інструкцію з експлуатації).

· Використовуйте схему врізки (див.
першу  сторінку цього документа), щоб
переконатися що двері готові для
установки ручки.

· Вставте гвинти в технологічні отвори у
внутрішній ручці.

· Встановіть внутрішню ручку до дверей.
· Вставте гвинти через отвори.
· Обріжте гвинти ближче до зовнішньої

поверхні дверей.

· Встановіть ручки на двері.
Переконайтесь, що ручки
розташовані горизонтально.

· З'єднайте зовнішню та внутрішню ручки
двома гвинтами.

· Перевірте, щоб обидві ручки мали вільний
хід доверху.

Увага: виріб комплектується гвинтами на двері
завтовшки 35-80мм.
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ІНСТРУКЦІЯ  З  ПРОГРАМУВАННЯ

Ручка постачається:

· Без заводських кодів.
· З включеним  звуковим сигналом.
· З вимкненою функцією автоматичного замикання.

Вхід до Режиму Програмування

1. Увійдіть в режим програмування, натискаючи кнопку
Lock безперервно. Червоне світло почне блимати, потім
тухне, і знов з'являється та світить постійно. Тепер
можна відпустити кнопку Lock.

2. Введіть майстер код на протязі 5  секунд. Світлодіодний
індикатор горить постійно зеленим світлом.

С. Коди користувачів

· Код користувача використовується, щоб розблокувати ручку.
· В пам'яті Code-it™ може зберігатися до 9  різних кодів

користувачів одночасно.
· Довжина коду користувача від 4  до 6  цифр,  кожна з

яких має значення від 1 до 4.
· Коди  користувача можуть бути запрограмовані –

додані, змінені чи видалені – скільки завгодно раз,  в
любий час, використовуючи майстер код.

Додавання (чи зміна) коду користувача:

1. Увійдіть в режим програмування (дивиться інструкцію
вище).

2. Для заповнення місця в одній з 9 вільних ячейок пам'яті,
натисніть кнопку #1 необхідну кількість разів.

       (1-9 разів)  -    відповідає      місцю    вибраного    коду
       користувача     (наприклад,   натисніть    один  раз  для
       заповнення місця 1, два рази для місця 2 і т.д.).
3. Дочекайтесь, коли індикатор не почне постійно горіти

зеленим світлом.
4. Введіть  новий  код користувача.
5. Постійне зелене світло вказує, що код користувача був

успішно збережений в пам'яті пристрою.
6. Щоб додати другий код доступу (до 9  різних кодів в

цілому) повторіть кроки 2-4.

Видалення коду користувача:

1. Увійдіть в режим програмування (дивиться інструкцію
вище).

2. Для видалення коду в одній з 9  ячейок пам'яті,
натисніть кнопку #1  необхідну  кількість разів.

       (1-9 разів)  -    відповідає      місцю    вибраного    коду
       користувача     (наприклад,   натисніть    один  раз  для
       видалення місця 1, два рази для місця 2 і т.д)
3.    Дочекайтесь, коли індикатор не почне постійно горіти
       зеленим світлом.
4.    Натисніть кнопку Lock. Індикатор горить червоним.
5.    Код був видалений з пам'яті ручки.
6.    Щоб видалити другий код доступу (до 9 різних кодів в
       цілому) повторіть кроки 2-4.

D. Встановлення режиму блокування

  Режим блокування ручки може бути встановлений Ручний
або Автоматичний:
Ручний – ручка закриває, якщо натиснути кнопку Lock.
Автоматичний - ручка закриває автоматично,  якщо двері
закриті.
Ручка може бути запрограмована, щоб блокуватись
автоматично після відмикання:
1. Увійдіть в режим програмування (дивиться інструкцію

вище).
2. Натисніть кнопку #3, щоб включити чи вимкнути режим

автоблокування.  Далі:
Ø Довгий звуковий сигнал вказує, що автоблокування

вимкнено.
Ø 3  коротких звукових сигнали вказують,  що

автоблокування  включено.

E. Установка  звукового сигналу

Щоб вимкнути чи включити звуковий сигнал треба зробити
наступні кроки:
1. Увійдіть в режим програмування (дивиться інструкцію

вище).
2. Натисніть кнопку #2, щоб включити чи вимкнути

звуковий сигнал. Далі:
Ø Довгий звуковий сигнал вказує, що звуковий сигнал

вимкнено.
Ø 3 коротких звукових сигнали вказують, що звуковий

сигнал включено.

Очищеня пам'яті

Пам'ять ручки може бути стерта та  повернена до заводських
налаштувань, якщо змінити майстер код. Щоб стерти пам'ять
звертайтесь до початкової команди Встановлення до ручки
майстер коду (на попередній сторінці інструкції).

Безпека

· Якщо невірний код введено 5  разів,  ручка входить до
режиму блокування на протязі 3 хвилин. Індикатор при
цьому блимає червоним кожні 5 секунд.

· Щоб звільнити ручку від блокування:
Ø Введіть вірний код два рази підряд.
Ø Введіть вірний код  ще раз, щоб отримати доступ.

Живлення

· Ручка живиться двома батарейками типу CR2.
· Звичайно, виріб постачається з батарейками, які

знаходяться в ручці .
· Батарейок вистачає до 100,000 операції, чи приблизно на

5 років експлуатації.
· Коли батарейки розряджені, індикатор блимає червоним

світлом,  після того як натиснута кнопка чи введено
вірний код.

· Заміна елементів живлення проводиться за кроками, які
показані на малюнках 1-3 (дивись на наступній
сторінці):
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1. За допомогою спеціальної біти
Т-25, відкрутити кришку з
відсіку з батарейками.

2. Натисніть ручку донизу та
звільніть старі батарейки.
Вставте дві нові батарейки в
ручку притримуючись
полярності.

3. Закрутити кришку відсіку з
батарейками.

ВІДЧИНЕННЯ ЗАЧИНЕННЯ

· Щоб відкрити двері треба ввести
правильний код, з використанням
кнопок #1-4.

Увага: Якщо введено неправильний
код, індикатор буде мигати червоним.

· Щоб закрити двері натисніть
кнопку Lock (тільки в разі, якщо
ручка знаходиться  в Ручному
режимі блокування).


