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I.	 General	Information
a.	 About	Your	Lock
Each time you press a number, letter, or other character on the keypad of your Model 6�24 or 6�25 
electronic safe lock, it beeps and the red LED flashes. If it doesn’t, check your batteries to make sure they 
are fresh and connected properly, then try again.  (See Changing the Batteries, paragraph C.)
The lock responds with various beep () sequences to indicate different conditions. The  symbols in 
examples show the number of beeps you hear. Always wait for each set of beeps to end before entering 
another number or letter, or you will interrupt the code sequence.
Important points:
 •  When programming, you enter new codes twice, to confirm their accuracy.
 •  Clearing the Lock:  If you start to enter a code and make a mistake, you can press * to clear the lock, 

or wait �0 seconds and it will clear itself.  Note:  Do not wait more than �0 seconds between entries 
or the lock will clear.

 •  Error Beep:  If you hear a long continuous beep during any programming sequence, you made an 
error.  Start the sequence over.

 •  Error Penalty:  If you enter five incorrect codes in a row, the lock starts a ten minute penalty time.  If 
you enter another wrong code during this time, you’ll hear two long beeps, and the lock will not open. 
You have no recourse other than to wait ten minutes before entering a valid code to open the lock.

b.	 PIN	Positions
Each code created for use in your lock is assigned a personal identification number (PIN) position. The 
Master Code is PIN 0 (zero), the Supervisor is PIN �, Users are PINs 2 through 8. If your lock has the 
duress feature enabled, User PINs 4 through 8 are automatically disabled and are not available. The Time 
Delay Override Code uses PIN 9. If Time Delay Override is disabled, PIN 9 works like a standard User code. 
c.	 Changing	the	Batteries
No codes or program settings are lost during battery replacement.  Carefully remove the keypad housing 
by first lifting the bottom edge (closest to the S&G logo)  and then easing it off the base.  Detach the old 
batteries from the terminals.  To prevent bending or breaking the holder, support the top of each battery 
holder as you insert each fresh battery; Duracell® alkaline batteries are recommended.  Note: If power is 
removed from the lock in Management/Employee mode, the lock powers up in the disabled state.
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d.	 Quick	Reference	Tables
Command Reference:  Each of the following commands (CMD) begins a code sequence to perform a 
specific function.

CMD Function

2 2 * Change six-digit user code.

2 8 * Download the event audit trail.

3 2 * Set up the Management/Employee enabling/disabling of user codes.

3 8 * Enable/disable the duress function

4 3 * Identify the type of lock.

4 6 * Program the time delay override option.

5 5 * Enable/disable user codes (with Master or Supervisor Code, in Management/Employee mode).

5 6 * Set up user code disabling.

6 7 * Define and use the Management Reset Code.

7 4 *  

Program functions (require Master Code)
-  Define or change the time delay period (�-99 minutes)
-  Define or change the opening window (�-�0 minutes)
-  Add/delete Supervisor Code
Program functions (require Master or Supervisor Code)
-  Add user codes 2-8
-  Delete user codes �-8
-  Create/delete a Time Delay Override Code (PIN 9)

7 7 * Detect active PIN positions.

Lock Identification:
Enter 4 3 * and listen carefully for the lock identification beeps.

Beep Set Lock Identification:  Number of Beeps

�st set (high/short):
Lock Model

Deadlocking
motor 
(6�24)
4 beeps

Push/pull motor 
(6�25)
5 beeps

---

2nd set (low/long):
Access Type

Single User
� beep

Multiple User
2 beeps

Dual Control
3 beeps

Reference for Beep Patterns 

Action/Condition What You Hear

Wrong code entered � long continuous beep

Code entered during error penalty time 2 long continuous beeps

User code entered to start time delay 3 short high-pitch beeps

Time delay countdown � short high-pitch beep every �0 seconds

Time delay expiration signal �0 short high-pitch beeps

Opening Window signal 2 short high-pitch beeps every 6 seconds

Low Battery Warning 5 sets of 2 short high-pitch beeps

Battery too low to perform functions 20 short high-pitch beep (code lockout)

Bolt extension indicator � low/high beep sequence

Keypad tamper signal (optional) 2 sequences of SOS (3 short-high, 3 short-low, 3 short-high)

End of Audit Trail download 3 high pitch beeps

Enable lock (Management/ Employee mode) 4 high pitch beeps

Disable lock (Management/ Employee mode) 2 low pitch beeps
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e.	 Keypad	Tamper	Indicator—Required	for	VdS	rating
(OptiOnal:  tamper-indicating keypad must be Ordered)
If a tamper-indicating keypad is installed, the lock records each time the lock keypad housing is unseated 
or removed from the base.  If the housing is disturbed, the Keypad Tamper Indicator beeps an SOS warning 
signal the next time you attempt to enter a valid access code.  The lock will not open; it beeps the SOS:  
3 short/high beeps, 3 short/low beeps, 3 short/high beeps.  This signal is repeated twice.  When it stops, 
enter a valid code within one minute and the Keypad Tamper Indicator will reset and the lock will open.  
Note:  The keypad will not work when disconnected from the base.
II.	 Management	Reset	Code	and	Master	Code
a.	 Management	Reset	Code	
Set up a Management Reset Code (MRC) to use if you need to reset the lock in the future.  Resetting the 
lock deletes the time delay override code, supervisor code and user codes; you also create a new Master 
Code at the same time. Resetting the lock does not affect the time delay or opening window durations, 
duress, audit trail, lock access method or audit trail settings.
Important!  The MRC must be set up prior to changing the Master Code for the first time.  The factory-set 
Master Code is � 2 3 4 5 6.  The first step in preparing for your lock operation is to decide if you want to 
use a Management Reset Code (MRC). If you do, we suggest that you store this code off the premises as 
an additional security measure. Note: The MRC may have been preset at the factory; a factory-set MRC can 
be changed using this procedure if the Master Code has not been changed. The Management Reset Code 
(MRC) must be a unique code with six digits; one of the digits must be �/0 or 3/0.  That is, when you enter 
the code, you will press the � or 3 simultaneously with 0 (zero).  Examples of valid MRCs would be either 
of the following:  7 6 5 4 3/0 2  and  4 5 2 �/0 6 6.  The combination of the two keys (�/0 or 3/0) provide 
added security.
Be sure to listen for the beeps (*) as you enter the following:

  6 7 *  Factory-set Master Code # 
  MRC   #  
  MRC   #  

For example:

  6 7 *  � 2 3 4 5 6 # 
  9 �/0 8 9 2 7 #  
  9 �/0 8 9 2 7 #  

1.	 Using	the	MRC
Use the MRC only when you know you have lost or forgotten the Master Code.  Remember that the MRC 
deletes the Time Delay Override Code, the Supervisor Code and User Codes.  You also create a new Master 
Code as you use the Management Reset Code (MRC).
Enter:
  6 7 * MRC #  
  New Master Code  #  
  New Master Code  #  
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For example, to use the MRC of 9, �/0, 8, 9, 2, 7 and create a Master Code of 6, 5, 4, 3, 2, �:

  6 7  * 9 �/0 8 9 2 7 #  
  6 5 4 3 2 �  #  
  6 5 4 3 2 �  #  

2.	 MRC	Audit	Trail
This audit trail lets you know how many times the MRC has been used to reset the lock.  Immediately after 
the new Master Code is set with the MRC, the lock beeps once for each time the MRC has been used, 
including the current usage.  Note:  Usage of the MRC is recorded in the event audit trail.

b.	 Master	Code
The Master Code is used when entering commands for specific lock management functions.  Once the 
Management Reset Code (MRC) parameter has been set, you need to change the Master Code (from the 
factory-set � 2 3 4 5 6).
To create a new 6-digit Master Code, enter it where the example says New Master Code:

  2 2 *  Current Master Code  #  
  New Master Code  #  
  New Master Code  #  
For example, to change the factory-set Master Code to 65432�:

  2 2 *  � 2 3 4 5 6 #  
  6 5 4 3 2 � #  
  6 5 4 3 2 � #  

III.	Creating,	Changing	and	Deleting	Codes

a.			Creating	Supervisor	Code
Using the Master Code, you can create a Supervisor level code (PIN �).  The Supervisor Code can be used 
to manage the User Codes; it can add and delete User Codes, and enable and disable the lock operation in 
Management/Employee Access (see Section V).  Make up a 6-digit Supervisor Code and enter:

  7 4 * Master Code  #  
  �  #  
  Supervisor Code  #  
  Supervisor Code  #  
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b.	 Creating	User	Codes
Using the Master or Supervisor Code, create new User Codes. For each user, create a unique 6-digit code 
and assign a PIN position (2 through 8). PIN position 9 is also available as a normal User Code if the Time 
Delay Override feature is turned off. Note that PIN positions 4 through 8 are not available if the lock’s 
duress function is enabled. For example, to create a new user in PIN position 3, you would enter:

  7 4 *  Master or Supervisor Code #  
  3  #  
  New User Code  #  
  New User Code  #  

Security Note:  After setting up a new User Code, it is recommended that each User change his/her code to 
a unique 6-digit code of their choice.

c.	 Changing	Codes
The Master, Supervisor, Users and TDO code holders can change their own 6-digit codes using command 
2 2 * (or alphabetic characters C C, for “Change Code”).  Enter:

  2 2 *  Old User Code  #  
  New User Code  #  
  New User Code  #  

d.	 Deleting	Codes
To delete the Supervisor or a specific User (the Master Code may be changed but not deleted), you only 
need to know the PIN position. The example below shows the deletion of the User in PIN 3.

  7 4 *   Master or Supervisor Code  #  
  3   #  
  #  
  #  

e.	 Detecting	Active	User	Positions
You can identify active PIN positions for which codes are present (PIN 0-9).  Each number on the keypad 
corresponds to a PIN position.  Enter:

  7 7 *  [ 0, �, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]  PIN position

If the lock beeps one high short beep when pressing a number key on the keypad, that PIN position is 
active.  If it beeps one low long beep, it is not active.

IV.	 Time	Delay

Time Delay is a security feature that creates a period of time between the entering of a valid code and the 
ability to open the safe door.  Time delay can be set to delay opening from � to 99 minutes.  Security Note: 
If time delay has already been set, changes to the opening window and time delay durations can only be 
made during the opening window period.
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a.	 Time	Delay	Duration
If the time delay parameter has been set and you want to change it, enter a user code to start the time 
delay.  When Time Delay expires (the lock emits �0 rapid beeps) and the opening window period has 
begun, set your Time Delay minutes.  Enter:
 
  7 4 *   Master Code  #  
  0 0  #  
  Time Delay minutes   #  
  Time Delay minutes   #  

For example, to set the Time Delay to �5 minutes, enter:

  7 4 *   Master Code  #  
  0 0  #  
  � 5  #  
  � 5  #  

To eliminate the Time Delay period, simply enter zero (0) for the Time Delay minutes.

b.	 Opening	Window	Duration
The opening window (OW) is the period of time during which you can open the lock, immediately following 
the end of the time delay period.  The OW can be set for � to �0 minutes; the factory default is 2 minutes. 
Security Note:  Changes to the opening window duration can only be made during the opening window.
To set the minutes for the Opening Window, enter:

  7 4 *   Master Code  #  
  0 �  #  
  Opening Window minutes  #  
  Opening Window minutes  #  

For example, to set the Opening Window to 5 minutes, enter:

  7 4 *   Master Code  #  
  0 �  #  
  5  #  
  5  #  
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c.	 Time	Delay	Override
With Time Delay Override (TDO), you define whether or not you can override Time Delay, in case you need 
to open the lock before the time delay expires - for example, by a cash carrier.  If time delay has been 
programmed, the following steps must be performed during the opening window period.
Important note:  PIN position 9 is where the Time Delay Override Code is stored. If TDO is not activated (using one of the two following 
procedures), a code stored in PIN position 9 acts like a standard User Code.

Type �:  Open Lock After Time Delay Begins
With this option, you enter a TDO Code after a valid user has entered his/her code and the time delay 
period has begun.  The TDO code must be entered in the first 60 seconds of the time delay period. To 
choose this type of override, enter:

  4 6 *  Master Code  #  
  �  #  
  �  #  

Type 2:  Open Lock Before Time Delay Begins
With this option, you enter a TDO Code that allows the lock to be opened immediately without waiting for 
the time delay to be started. To choose this type of override, enter:

  4 6 *  Master Code  #  
  2  #  
  2  #  

Turn Off Time Delay Override
Important note:  The TDO Code (PIN position 9) is automatically deleted when TDO is turned off. It can then be re-programmed with 
a new code which will act as a standard User Code.
To turn off the Time Delay Override completely after it’s been programmed, enter:

  4 6 *  Master Code  #  
  0  #  
  0  #  

d.	 Creating,	Changing,	and	Deleting	a	TDO	Code
To use the TDO feature, you need to create a unique 6-digit TDO code in PIN position 9.   Note: The TDO 
code is created, changed and deleted the same as user codes.  (See Section III.  Creating, Changing and 
Deleting Codes.) 
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V.	 Management/Employee	Access

During everyday operation of the lock, the Manager or Supervisor ‘enables’ the lock, and the lock can then 
be opened by  User Codes until it is “disabled”. There are two versions of the enable/disable function:
 • In the first version, only the Master and the Supervisor can both enable and disable the lock.
 • In the second version, Users may disable the lock (Master and Supervisor can still disable the lock).
a.	 Program	the	Lock	for	Enable/Disable	Operations	as	follows:
  3 2 * Master Code #  
  2  #  
  2  #  
 After this step, the lock is in the disabled mode.

b.	 To	enable	all	codes	(Users,	Master	and	Supervisor):
  5 5 * Master or Supervisor  Code #  
  After this enabling command, Master, Supervisor or User codes can open the lock.

c.	 To	disable	all	codes:
  5 5 * Master or Supervisor Code #  
   No code can open the lock.  Entry of any code results in the lock beeping 2 low tone beeps 

indicating the lock is disabled.

d.		 Program	the	lock	for	a	“special”	user	disable	function	with	the	following	command:
  5 6 * Master Code #  
  �  #  
  �  #  

e.			After	the	lock	is	enabled	by	the	Master	or	Supervisor	code,	any	User	code	can	disable	lock	by	entering:
  5 5 * User Code #  
  Note:  Master and Supervisor Codes can also disable the lock in the User Disable version.
f.	 To	turn	off	the	“special”	user	disable	function:
  5 6 * Master Code  #  
  0  #  
  0  #  
  Now only the Master or Supervisor Code can disable the lock.
 
g.	 To	program	the	lock	out	of	the	enable/disable	mode:
  3 2 * Master Code  #  
  �  #  
  �  #  
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VI.	Duress	Function
(Order duress mOdule separately)
Your lock has duress capability (a silent alarm option). Installation of a duress signal box (duress module) 
is required for proper connection to your existing alarm system. Use the instructions provided with the 
module to ensure accurate installation and connection.

a.	 Enabling	the	Duress	Feature
When the lock is installed with the duress module, you need to enable duress feature. Note that doing so 
automatically deletes and disables User Codes 4 through 8. PIN positions 4 through 8 are not usable when duress is turned on. 
To turn on the duress feature, press:
  3 8 * Master Code  #  
  �  #  
  �  #  
When the duress feature is enabled, you can send a duress signal (silent alarm) by altering the last number 
of your lock code by plus �. For example, if your code is 2468�2, you would enter 2468�3 to send the 
duress signal to your alarm company. When you use a duress code, the lock operates normally.

a.	 Disabling	the	Duress	Feature
Disabling the duress feature automatically restores the functionality of PIN positions 4 through 8. You will be able to 
program User Codes into these positions. To turn off the duress feature, press:
  3 8 * Master Code  #  
  0  #  
  0  #  

VII.		Audit	Trail	Options

a.	 Event	Audit	Trail
(Order audit trail keypad extensiOn separately)
This function keeps a sequential record of lock opening and programming events.  This Event Audit Trail is 
stored in the lock memory and can be downloaded to a computer (this requires the installation of a keypad 
extension).

  2  8  *  Master Code  # 

The lock beeps 3 times () when the download is complete.

VIII.	Codes—General	Information

After changing the opening code, the lock should be opened and locked several times with the safe door 
open.
Important: do not select codes such as birthdays or other predictable data which could provide a 
correlation between the user and the opening code.
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VIII.	Specifications	and	Warranty

Specifications for Models 6�24 and 6�25
Electronic Safe Locks and 6�KP Keypads

Lock Dimensions
Width: 2.4” (6� mm)    Height: �.�” (30 mm)
Length: 3.32” (84 mm)

Keypad Dimensions
4 inches diameter (�0� mm)
Height:  �.44” (36 mm)

Weight
6�24: � pound (45 g) 
6�25: � pound (45 g)
Housing/base:  0.7 pound (28 g)

Shipping Weight
6�24: �.75 pounds (74 g)
6�25: �.75 pounds (74 g)

Finish Case:  Black paint     Cover:  Black paint             Keypad:  Satin chrome plated

Power
Two (2) 9-volt alkaline batteries
(Duracell® recommended)

Battery Life
Approximately 5,000 openings (based on use of Duracell® batteries). 
Note: Use of time delay will decrease battery life.

Low Battery Detection
Beep/LED flash feedback from
keypad (5 double beeps/flashes)

Operating Temperature
32 ° to �20° F (0° to 50° C)   Fresh batteries are recommended at lower 
temperatures.

Note:  This lock has been Listed by Underwriters Laboratories for use with the following S&G keypad(s): 
6120-0XX, 6120-2XX, 6160-2XX (IP Series), 61KP-1XX, 61KP-2XX

Models	6124	and	6125
Electronic	Safe	Lock	and	Model	61KP	Keypad

Limited	Warranty

Seller warrants that for two (2) years from the date of shipment from Seller’s point of manufacture, the 
goods will be free from defects in material and workmanship, provided the goods are normally and properly 
used according to the Seller’s written instructions.
THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS 
OR IMPLIED.  S&G DOES NOT WARRANT THAT THE GOODS ARE MERCHANTABLE OR FIT FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN.
Seller’s entire liability and Buyer’s exclusive remedy in the event that the goods do not conform to the 
foregoing warranty shall be Seller’s repair or replacement of the goods (including payment of freight costs 
to and from point of manufacture).  This warranty does not apply to batteries or damage from battery 
leakage.
SELLER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR SPECIAL 
DAMAGES.  SELLER DOES NOT WARRANT ITS LOCK PRODUCTS TO BE IMPERVIOUS TO FORCIBLE 
OR SURREPTITIOUS ENTRY, AND SELLER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR DAMAGE TO OR LOSS OF 
PROPERTY SOUGHT TO BE PROTECTED BY ANY SUCH LOCK.

S&G	Confidential
The information contained in this document is proprietary to Sargent & Greenleaf, Inc.  The existence of the Management Reset 

Code and the procedures under which it is implemented and used should be treated as confidential.  Publication or duplication of 
this copyrighted document is strictly prohibited. Sargent & Greenleaf assumes no responsibility or liability for the dissemination or 

use of the Management Reset Code for any lock.
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LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN  
PROGRAMMERING PÅBÖRJAS.

PROVA ALLTID NY KOD 3 GÅNGER INNAN DU  
STÄNGER/LÅSER SKÅPDÖRREN.

Allmänt
Varje gång en siffra, bokstav eller andra tecken slås in på 
knappsatsen hörs ett ”pip” och den röda LED-lampan blinkar. 
Om inte, kontrollera att batteriet är OK och korrekt anslutet, 
försök sedan igen. 

Låset svarar med olika signalsekvenser ( ) för att ange olika 
förhållanden. I exemplen visar symbolen det antal signaler 
Du hör.

Ditt lås har en fabriksprogrammerad huvudkod, 1 2 3 4 5 6. 
Du kan själv programmera in ytterligare nio (9) koder. För-
utom att öppna låset kan de olika koderna utföra följande:

Huvudkod (Master Code): 
- Förändra egen kod. 
- Skapa och radera gruppkod samt användarkoder.
- Skapa och radera väktarkod 
- Skapa, förändra och radera tidsfördröjning samt öppnings-
bar tid.
- Aktivera/Deaktivera låset.
- Aktivera tyst larm funktion

Gruppkod (Supervisor Code): 
- Förändra egen kod.
- Skapa och radera användarkoder. 
- Aktivera/Deaktivera låset.

Användarkoder (User Codes): 
- Förändra egen kod.
- Deaktivera låset (endast version 2)

Väktarkod (Time Delay Override Code): 
- Om funktionen Väktarkod är aktiverad kommer denna kod 
att gå förbi tidsfördröjningen och öppna låset. Är funktionen 
Tidsfördröjning ej aktiverad kommer koden att fungera som 
en användarkod.

När Du skapar nya koder skall dessa alltid slås in två gånger 
för att bekräfta dess korrekthet. 
Alla koder avslutas med #.
Om Du hör en lång signal under någon programmerings-
sekvens har en felslagning gjorts. Starta om från början med 
programmeringssekvensen, genom att slå * alternativt vänta 
10 sekunder. 
OBS! Vänta inte mer än 10 sekunder mellan tryckningarna 
vid programmering eller inslagning av kod, då avbryts sek-
vensen och Du får börja om från början.
Vänta alltid tills hela signalföljden är slut innan nästa siffra el-
ler bokstav slås in, annars kommer Du att avbryta sekvensen.

Felslagsräknare
Vid inslagning av 5 felaktiga koder eller felaktig program-
mering i rad, kommer låset att stängas av i 10 minuter. Om 
ytterligare felaktiga koder slås in under denna 10-minuters-
period, kommer låset att ge ifrån sig två långa signaler. Vänta 
minst 10 minuter och slå sedan korrekt kod.

PIN-positioner (Adresser)
Varje skapad kod för användning i låset tilldelas en adress på 
knappsatsen, PIN-position. Huvudkoden har PIN-position 0 
(noll), gruppkoden har PIN-position 1 och användarkoderna 
PIN-position 2–8. Om du använder funktionen Tyst Larm, 
kommer PIN-positionerna 4–8 automatiskt att raderas och 
deaktiveras. Om funktionen Väktarkod är aktiverad används 
PIN-position 9 för Väktarkoden. Är funktionen Väktarkod 
deaktiverad kan PIN-position 9 användas som en vanlig 
Användarkod.

Identifiering av aktiva PIN-positioner
Du kan identifiera aktiva PIN-positioner (PIN-position 0-9) 
för de koder som finns programmerade. Varje siffra på 
knappsatsen motsvarar en PIN-position, slå:
7 7 * PIN-position (0 – 9)
Om låset ”piper” en låg kort signal när någon siffra slås in på 
knappsatsen så är denna PIN-position aktiv, dvs. det finns 
en kod på denna position. Om det hörs en hög lång signal 
är positionen inte aktiv, dvs. det finns ingen kod på denna 
position.

Ställa knappsatsens signalvolym. OBS! ENDAST TITAN-LÅS
7 8 * Huvudkod # ( ) 0 # ( ) 0 # 0 # för “AV” eller 
1 # 1 # för “LÅG” eller 2 # 2 # för “HÖG” ( )

Öppna låset:
Titan Pivot Bolt 2006 
Slå giltig kod följt av #. Vrid sedan skåpets handtag till öppet 
läge och öppna dörren. Vridning av skåpets handtag till öp-
pet läge skall göras max 6 sekunder efter att giltig kod slagits 
in. Dröjer det mer än 6 sekunder ställer sig låset i låst läge 
och kod måste slås in igen.
För att låsa: Vrid skåpets handtag till låst läge. Låset låser 
automatiskt. När låset är låst hörs en hög/låg-signal och LED-
lampan blinkar. Om signalen inte ljuder är inte låsets regel i 
låst position

Titan D-Drive 2007 
Säkerställ att knappsatsen är vriden motsols tills det tar 
stopp. Den blå knappen på knappsatsen skall stå klockan 
12. Slå giltig kod följt av # och vrid sedan knappsatsens ring 
medsols ca. 70 grader tills det tar stopp. Vrid sedan skåpets 
handtag till öppet läge. Vridning av knappsatsens ring skall 
göras max 6 sekunder efter att giltig kod slagits in. Dröjer 
det mer än 6 sekunder förblir låset låst och kod måste slås 
in igen.
För att låsa: Vrid knappsatsens ring motsols tills det tar 
stopp. Den blå knappen på knappsatsen skall stå klockan 12. 
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När låsets regel har låst ut hörs en hög/låg-signal och LED-
lampan blinkar. Om signalen inte ljuder är inte låsets regel i 
låst position

6124 & 6125
För att öppna låset slår Du Din 6-siffriga kod följt av #. Vänta 
en sekund,  vrid sedan skåpets handtag till olåst läge,  Vrid-
ning måste ske inom 6 sekunder för modell 6124 och 15 
sekunder för modell 6125.
För att låsa: Vrid skåpets handtag till låst läge. När låsets regel 
har låst ut hörs en hög/låg-signal och LED-lampan blinkar. 
Om signalen inte ljuder är inte låsets regel i låst position

Referenslista signaler

Fel kod inslagen en lång signal

Felslagsräknare två långa signaler

Kod inslagen för att starta  tre korta signaler 
tidsfördröjning 

Nedräkning av tidsfördröjning en kort signal var 10:e  
 sekund

Tidsfördröjningsperioden slut tio korta signaler

Signal för öppningsbar tid två korta signaler var 6:e  
 sekund

Indikering svaga batterier fem dubbelsignaler

Batterivarning/avstängning tjugo korta signaler

Indikering av utlåst regel en låg/hög signalsekvens

Aktivering av lås fyra signaler

Deaktivering av lås två signaler

Batteribyte

Om Du slår en kod och hör 5 dubbelsignaler när låset öpp-
nar, indikerar låset att batterierna är svaga. 
Byt batterier så snart som möjligt. Om batterierna är så svaga 
att låset inte kan fungera kommer låset att pipa 20 gånger 
när Du slår en kod. Byt batterier omedelbart.
OBS! Duracell Alkaline 9V-batterier rekommenderas. An-
vändning av andra typer av batterier kan påverka driftsäker-
heten.
Inga koder eller programmeringar går förlorade under bat-
teribytet.

Titan Pivot Bolt & Titan Direct Drive:
• Dra ut den fjäderbelastade knappen på toppen av knapp-
satsen mot dig och vrid knappsatsens ring försiktigt motsols 
tills det tar stopp. Dra sedan ringen mot dig och batteriet blir 
synligt
• Ta ur batteriet och lossa det från batterihållaren
• Fäst det nya batteriet på batterihållaren
• Sätt i batteriet i knappsatsen
• Se till att kablarna inte hamnar mellan monteringsplattan 
och knappsatsens ring
• Tryck försiktigt tillbaka ringen mot monteringsplattan och 
vrid ringen medsols tillbaka till sitt ursprungsläge

6124 & 6125:
Låset registrerar varje gång knappsatsen tas bort (vid t.ex. ett 
batteribyte). Om knappsatsen varit borttagen, så kommer en 
SOS-signal att höras nästa gång Du slår en giltig kod. Låset 
kommer inte att kunna öppnas, 
Det signalerar SOS: 3 korta/höga signaler, 3 långa/låga signa-
ler, 3 korta/höga signaler. 
Denna signal repeteras 2 gånger. När den slutar, slå giltig kod 
inom en minut och knappsatsens indikering kommer att 
återställas. Låset går nu att öppna.
• Lossa S&G-logotypen som sitter placerad längst ned 
(klockan 6) på knappsatsen Lossa eventuell skruv under 
logotypen 
• Tag försiktigt bort knappsatsen genom att först lyfta bot-
tenkanten (närmast S&G logotypen) och sedan lossa den 
från montageplattan. 
• Lösgör de gamla batterierna från deras fästen 
• För att förhindra böjning eller brytning av batteriernas 
fästen, stöd toppen på varje batterifäste när Du sätter in ett 
nytt batteri 
• När sedan knappsatsens kåpa återplaceras, se till att 
kablarna inte kommer i kläm

Enkelkommando/Dubbelkommando
Ditt lås kan användas med Enkelkommando (en giltig kod 
krävs för att öppna låset) alternativt Dubbelkommando (två 
giltiga koder krävs för att öppna låset). OBS! Ej att förväxla 
med Väktarkod.
Låset levereras från fabrik med Enkelkommando, men kan 
enkelt programmeras till Dubbelkommando.

OBS! Programmering till Dubbelkommando måste göras 
innan den fabriksinställda Huvudkoden ändras för första 
gången. När programmering till Dubbelkommando väl är 
gjord, går det inte att programmera tillbaka till Enkelkom-
mando (en eventuell MRC-kod kommer också att för alltid 
raderas)

För programmering till Dubbelkommando, se sid. 6 Pro-
grammeringsguide Dubbelkommando 
Titan Pivot Bolt 2006/Titan D-Drive 2007/6124/6125
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Programmeringsguide  
Enkelkommando 

Titan Pivot Bolt 2006/Titan D-Drive 
2007/6124/6125

Öppna låset (med fabriksinställd huvudkod)
Huvudkoden (Master Code) används för programmering av 
låset.
Fabriksinställd huvudkod är 1 2 3 4 5 6. För att öppna låset, 
slå 1 2 3 4 5 6 # och vrid skåpets handtag till öppet läge om 
du har ett Titan Pivot Bolt-lås (Svart knapp), eller vrid knapp-
satsen ring åt höger om du har ett
D-Drive lås (blå knapp), vrid sedan skåpets handtag till öppet 
läge. 6124-6125: Slå din kod, vänta
en sekund, vrid sedan skåpets handtag till olåst läge, vridning 
måste ske inom 6 sekunder för modell 6124 och 15 sekun-
der för modell 6125.

Avaktivera Väktarkoden (Time Delay Override)  
OBS! ENDAST TITAN-LÅS
Denna programmering tar för alltid bort Väktarkodfunktio-
nen.
8 3 * 1 2 3 4 5 6 # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )
OBS: Denna programmering måste göras innan Huvudkoden 
ändras första gången.

Ändra kod
Innehavare av Huvudkod, Gruppkod, Användarkod eller Väk-
tarkod kan ändra sin egen 6-siffriga kod genom att slå: 2 2 * 
Befintlig kod # ( ) Ny kod # ( ) Ny kod # ( )
OBS! Prova alltid den nya koden minst 3 gånger med öppen 
dörr.

Skapa Gruppkod (Supervisor Code) 
Med hjälp av Huvudkoden kan Du skapa en Gruppkod (PIN-
position 1). Gruppkoden kan användas för att bl.a. lägga till 
och ta bort Användarkoder samt aktivera/deaktivera låset 
(management/employer access). Bestäm en 6-siffrig grupp-
kod och slå:
7 4 * Huvudkod # ( ) 1 # ( ) Gruppkod # ( ) 
Gruppkod # ( )

Skapa Användarkoder (User Codes) 
Använd Huvud- eller Gruppkod för att skapa nya Användar-
koder. Skapa för varje användare en unik 6-siffrig kod och 
bestäm en PIN-position (2–8). I exemplet används PIN-
position 3, slå:
7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # ( ) 3 # ( ) 
Användarkod # ( ) Användarkod # ( )
En Användarkod på PIN-position 3 är nu skapad.

Radera koder
För att ta bort Gruppkoden eller specifika Användarkoder 
behöver Du endast veta dess PIN-position (Huvudkod kan 
ändras men ej raderas). Exemplet visar radering av Använ-
darkod med PIN-position 3. Slå:
7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # ( ) 3 # ( ) # 
( ) # ( )
Om låset är programmerat med Tidsfördröjning, kan Väktar-
koden endast raderas under Öppningsbar Tid.
Se Väktarkod.

Öppningsbar Tid (Open Window)
Öppningsbar tid är den period under vilken Du kan öppna 
låset efter tidsfördröjningsperiodens slut. 
Vid tidsfördröjningsperiodens slut hörs en sekvens med 10 
snabba signaler, öppningsbar tid är nu aktiverad och två 
signaler hörs var 6:e sekund. Slå återigen Din 6-siffriga kod 
följt av #, och öppna sedan låset. 
Perioden är från fabrik programmerad till 2 minuter, men 
kan programmeras från 1 till 15 minuter.
För att ändra fabriksinställd Öppningsbar Tid, slå:
7 4 * Huvudkod # ( ) 0 1 # ( ) Öppningsbar Tid i 
min. # ( ) Öppningsbar Tid i min. # ( )
OBS! När tidsfördröjning är programmerad kan ändring av 
öppningsbar tid endast göras under perioden öppningsbar 
tid.

Tidsfördröjning (Time Delay)
Tidsfördröjning är en säkerhetsfunktion som skapar en tids-
period mellan inslagning av giltig kod och möjligheten att 
öppna låset. Tidsfördröjningsperioden kan programmeras 
från 1-99 minuter. Under tidsfördröjningsperioden kommer 
en signal att höras var 10:e sekund. För att programmera en 
tidsfördröjningsperiod slå:
7 4 * Huvudkod # ( ) 0 0 # ( ) Tidsfördröjning i 
min. # ( ) Tidsfördröjning i min. # ( )
För att radera tidsfördröjning, slå 0 (noll) vid antal minuter.
OBS! När tidsfördröjning är programmerad kan ändring eller 
radering av tidsfördröjningsperioden endast göras under 
perioden Öppningsbar Tid.

Skapa Väktarkod (Time Delay Override) 
Ditt lås är förberett med Väktarkod så att t.ex. en värdetran-
sportör kan ”gå förbi” tidsfördröjningen, antingen med hjälp 
av dubbelkommando (användarkod + väktarkod) eller med 
enkelkommando (endast väktarkod). Väktarkodens adress-
plats är PIN-position 9 och ändras eller raderas på samma 
sätt som användarkoderna. (Är funktionen Tidsfördröjning 
ej aktiverad kommer denna kod att fungera som en vanlig 
användarkod).
7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # ( ) 9 # ( ) Väk-
tarkod # ( ) Väktarkod # ( )
Väktarkoden fungerar endast om Väktarkodfunktionen är 
aktiverad och låset har Tidsfördröjning programmerad. Om 
låset är programmerat med Tidsfördröjning, kan Väktarko-
den endast skapas under perioden Öppningsbar Tid.
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Aktivera Väktarkodfunktion
4 6 * Huvudkod # ( ) slå 1 för Dubbelkommando eller 
2 för Enkelkod # ( ) slå 1 for Dubbelkommando eller 2 
för Enkelkod # ( )
OBS! 1 Dubbelkommando, kräver att man slår en giltig kod 
för att starta tidsfördröjningen, följt av väktarkoden inom en 
minut för att öppna låset. 2 Enkelkommando kräver endast 
väktarkod för att öppna direkt. 
OBS! När tidsfördröjning är programmerad kan val av kom-
mando endast göras under perioden öppningsbar tid.

Deaktivera Väktarkodfunktion
VIKTIGT! Väktarkoden (PIN-position 9) raderas automatiskt 
när Väktarkodfunktionen avaktiveras. 
Denna kod kan återigen programmeras in och fungerar då 
som Användarkod.
För att stänga av Väktarkodfunktionen, slå:
4 6 * Huvudkod # ( ) 0 # ( ) 0 # ( )

Tyst Larm (Duress) kompletteras med larmbox
Med Ditt lås kan Du sända ett Tyst larm. Komplettera Ditt lås 
med larmbox för vidarekoppling till larmsystem. 
När låset är kopplat till larmboxen måste funktionen Tyst 
Larm aktiveras för att fungera. OBS! När funktionen Tyst 
Larm aktiveras kommer PIN-positionerna och koderna 4–8 
automatiskt raderas och deaktiveras.
Använd instruktionerna som medföljer larmboxen för att 
säkerställa rätt installation.
För att aktivera funktionen tyst larm, slå: 
3 8 * Huvudkod # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )
Du sänder ett tyst larm genom att ändra sista siffran i Din 
kod, öka sista siffran med 1. T.ex. om Din kod är 
2 4 6 8 1 2, slår Du 2 4 6 8 1 3. Låset kommer att öppnas 
samtidigt som ett tyst larm sänds till larmboxen.

Deaktivera funktionen Tyst larm:
När funktionen Tyst Larm deaktiveras kommer PIN-positio-
nerna 4–8 åter att aktiveras. Nu ges möjlighet att lägga in nya 
koder på dessa PIN-posistioner.
För att deaktivera funktionen Tyst Larm, slå:
3 8 * Huvudkod # ( ) 0 # ( ) 0 # ( )

Aktivering/deaktivering av lås (Manager/Employee Ac-
cess). OBS! Denna funktion är endast tillgänglig om låset 
är programmerat i Enkelkommando, ej i Dubbelkom-
mando. 

Låset kan genom en enkel programmeringssekvens deak-
tiveras/stängas av. Detta innebär att ingen kod kommer att 
kunna öppna förrän låset är aktiverat av giltig huvudkod eller 
gruppkod. Denna funktion är användbar om man under vissa 
perioder vill säkerställa att inga användarkoder skall kunna 
användas för att öppna. Det finns följande två versioner av 
aktivering/deaktivering.
Version 1: Endast huvudkod eller gruppkod kan aktivera/
deaktivera låset.
Version 2: Huvudkod, gruppkod eller användarkoder kan 
deaktivera låset, men endast huvudkod eller gruppkod kan 
aktivera låset.

För att ställa låset i ”aktivering/deaktiveringsläge”, slå:
3 2 * Huvudkod # ( ) 2 # ( ) 2 # ( )
Efter detta steg är låset deaktiverat, dvs. inga koder kommer 
att kunna öppna.

För att aktivera låset, slå:
5 5 * Huvudkod eller Gruppkod # ( )
I detta läge är låset aktiverat och alla giltiga koder kan öppna 
(huvud-, grupp- eller användarkoder)

För att deaktivera låset, slå:
5 5 * Huvudkod eller Gruppkod # ( )
I detta läge kan ingen kod öppna. Försök att slå en giltig kod 
resulterar i att 2 signaler hörs, vilket indikerar att låset är 
deaktiverat.

Programmering till version 2, slå:
5 6 * Huvudkod # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )
I detta läge kan vilken giltig kod som helst deaktivera låset.

Deaktivera låset med Användarkod
5 5 * Giltig användarkod # ( )
I detta läge kan ingen kod öppna. Försök att slå en giltig kod 
resulterar i att 2 signaler hörs, vilket indikerar att låset är 
deaktiverat.

För att återgå till verion 1, slå
5 6 * Huvudkod # ( ) 0 # ( ) 0 # ( )
I detta läge kan endast huvudkod eller gruppkod aktivera/
deaktivera låset.

För att gå ur ”aktivering/deaktiveringsläge”, slå:
3 2 * Huvudkod # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )

5



Programmeringsguide  
Dubbelkommando

Titan Pivot Bolt 2006/Titan D-Drive 
2007/6124/6125

OBS! Programmering till Dubbelkommando måste göras 
innan den fabriksinställda Huvudkoden ändras för första 
gången. När programmering till Dubbelkommando väl är 
gjord, går det inte att programmera tillbaka till Enkelkom-
mando (eventuell MRC-kod kommer att för alltid raderas)

Avaktivera Tidsfördröjningsfunktionen. OBS! ENDAST 
TITAN-LÅS 
Denna programmering tar för alltid bort Väktarkodfunktio-
nen.
(Programmera detta innan programmering till Dubbelkom-
mando)
4 6 * 1 2 3 4 5 6 # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )
OBS: Denna programmering MÅSTE göras innan Huvudko-
den ändras för första gången.

Programmering till Dubbelkommando:
7 6 * 1 2 3 4 5 6 # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )
PIN-position 2 har nu tilldelats Användarkod 222222 och 
låset är nu programmerat till Dubbelkommando.
För öppning av låset och all programmering (utom ändring 
av kod) krävs nu dubbla koder.

Öppna låset (med fabriksinställda koder):
Huvudkod: 123456
Användarkod: 222222
Slå: 1 2 3 4 5 6 # ( ) 2 2 2 2 2 2 # (denna sekvens måste 
slås inom 60 sekunder)

Ändra kod
Innehavare av Huvudkod, Gruppkod, Användarkod eller Väk-
tarkod kan ändra sin egen 6-siffriga kod genom att slå: 2 2 * 
Befintlig kod # ( ) Ny kod # ( ) Ny kod # ( )
OBS! Prova alltid den nya koden minst 3 gånger med öppen 
dörr.

Skapa Gruppkod (Supervisor Code) 
Med hjälp av Huvudkoden kan Du skapa en Gruppkod (PIN-
position 1). Bestäm en 6-siffrig grupp¬kod och slå:
7 4 * Huvudkod # ( ) Användarkod # ( ) 
1 # ( ) Gruppkod # ( ) Gruppkod # ( )

Skapa Användarkoder (User Codes) 
Använd Huvud- eller Gruppkod för att skapa nya Användar-
koder. Skapa för varje användare en unik 6-siffrig kod och 
bestäm en PIN-position (2–8). I exemplet används PIN-
position 3, slå:
7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # ( ) Gruppkod eller 
Användarkod # ( ) 3 # ( ) Användarkod # ( ) 
Användarkod # ( )
En Användarkod på PIN-position 3 är nu skapad.

Radera koder
För att ta bort Gruppkoden eller specifika Användarkoder 
behöver Du endast veta dess PIN-position (Huvudkod kan 
ändras men ej raderas). Exemplet visar radering av Använ-
darkod med PIN-position 3. Slå:
7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # ( ) Gruppkod eller 
Användarkod # ( ) 3 # ( ) # ( ) # ( )
Om låset är programmerat med Tidsfördröjning, kan Väktar-
koden endast raderas under Öppningsbar Tid.
Se Väktarkod. Gruppkoden kan inte radera sig själv.

Öppningsbar Tid (Open Window)
Öppningsbar tid är den period under vilken Du kan öppna 
låset efter tidsfördröjningsperiodens slut. 
Vid tidsfördröjningsperiodens slut hörs en sekvens med 10 
snabba signaler, öppningsbar tid är nu aktiverad och två 
signaler hörs var 6:e sekund. Slå återigen Din 6-siffriga kod 
följt av #, och öppna sedan låset. 
Perioden är från fabrik programmerad till 2 minuter, men 
kan programmeras från 1 till 15 minuter.
För att ändra fabriksinställd Öppningsbar Tid, slå:
7 4 * Huvudkod # ( ) Gruppkod eller Användarkod 
# ( ) 0 1 # ( ) Öppningsbar Tid i min. # ( ) 
Öppningsbar Tid i min. # ( )
OBS! När tidsfördröjning är programmerad kan ändring av 
öppningsbar tid endast göras under perioden öppningsbar 
tid.

Tidsfördröjning (Time Delay)
Tidsfördröjning är en säkerhetsfunktion som skapar en 
tids¬period mellan inslagning av giltig kod och möjligheten 
att öppna låset. Tidsfördröjningsperioden kan programme-
ras från 1-99 minuter. Under tidsfördröjningsperioden kom-
mer en signal att höras var 10:e sekund. För att programmera 
en tidsfördröjningsperiod slå:
7 4 * Huvudkod # ( ) Gruppkod eller Användarkod 
# ( ) 0 0 # ( ) Tidsfördröjning i min. # ( ) 
Tidsfördröjning i min. # ( )
För att radera tidsfördröjning, slå 0 (noll) vid antal minuter.
OBS! När tidsfördröjning är programmerad kan ändring eller 
radering av tidsfördröjningsperioden endast göras under 
perioden Öppningsbar Tid.
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Skapa Väktarkod (Time Delay Override) 
Ditt lås är förberett med Väktarkod så att t.ex. en värde
transportör kan ”gå förbi” tidsfördröjningen, med hjälp av 
dubbelkommando (användarkod + väktarkod). Väktarko-
dens adressplats är PIN-position 9 och ändras eller raderas 
på samma sätt som användarkoderna. (Är funktionen 
Tidsför¬dröjning ej aktiverad kommer denna kod att fungera 
som en vanlig användarkod).
7 4 * Huvudkod eller Gruppkod # ( ) Gruppkod eller 
Användarkod # ( ) 9 # ( ) Väktarkod # ( ) 
Väktarkod # ( )
Väktarkoden fungerar endast om Väktarkodfunktionen är 
aktiverad och låset har Tidsfördröjning programmerad. Om 
låset är programmerat med Tidsfördröjning, kan Väktarko-
den endast skapas under perioden Öppningsbar Tid.

Aktivera Väktarkodfunktion
4 6 * Huvudkod # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )

Deaktivera Väktarkodfunktion
VIKTIGT! Väktarkoden (PIN-position 9) raderas automatiskt 
när Väktarkodfunktionen avaktiveras. 
Denna kod kan återigen programmeras in och fungerar då 
som Användarkod.
För att stänga av Väktarkodfunktionen, slå:
4 6 * Huvudkod # ( ) 0 # ( ) 0 # ( )

Tyst Larm (Duress) kompletteras med larmbox
Med Ditt lås kan Du sända ett Tyst larm. Komplettera Ditt lås 
med larmbox för vidarekoppling till larmsystem. 
När låset är kopplat till larmboxen måste funktionen Tyst 
Larm aktiveras för att fungera. OBS! När funktionen Tyst 
Larm aktiveras kommer PIN-positionerna och koderna 4–8 
automatiskt raderas och deaktiveras.
Använd instruktionerna som medföljer larmboxen för att 
säkerställa rätt installation.
För att aktivera funktionen tyst larm, slå: 
3 8 * Huvudkod # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )
Du sänder ett tyst larm genom att ändra sista siffran i Din 
kod, öka sista siffran med 1. T.ex. om Din kod är 
2 4 6 8 1 2, slår Du 2 4 6 8 1 3. Låset kommer att öppnas 
samtidigt som ett tyst larm sänds till larmboxen.

Deaktivera funktionen Tyst larm:
När funktionen Tyst Larm deaktiveras kommer PIN-positio-
nerna 4–8 åter att aktiveras. Nu ges möjlighet att lägga in nya 
koder på dessa PIN-posistioner.
För att deaktivera funktionen Tyst Larm, slå:
3 8 * Huvudkod # ( ) 0 # ( ) 0 # ( )
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