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NOSTO-OVEN AVAAJAN KOODILUKON  

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



LANGATON KOODILUKKO (lisävaruste)      

Varoitukset!  Huomaa, että automaattiset portti- ja ovijärjestelmät täytyy asentaa ensisijaisesti pätevän teknisen 

henkilön toimesta paikallisten lainmääräysten mukaisella tavalla.  

Ennen asennuksen aloittamista, tarkasta, että nosto-oven manuaalin "Tekniset tiedot" mainitut arvot ovat 

yhteensopivia koodilukon kanssa. Tämä tuote on suunniteltu ovien ja porttien avaajien ja vastaavien mekanismien 

ohjaukseen. Mikä muu tahansa tuotteen käyttö on tarkoituksenvastaista.  

 

KUVAUS 
Tuote on kaksikanavainen lähetin, joka aktivoidaan ainoastaan asennetun PIN-koodin syöttämisen jälkeen. Laitteet 

ovat suunniteltu sisä- tai ulkoasennuksia varten ja lähettimen koodi on suojattu. Arvioitu kantama on 200 m 

avoimessa tilassa ja 35 m sisätilassa. Laitteet on suunniteltu niin, että pariston käyttöikä vastaa arvioitua 2 vuoden 

käyttöä sisältäen 10 siirtolähetystä päivittäin. Pakkanen voi heikentää pariston käyttöikää. 

 

Äänisignaali   Tila 

1 lyhyt piippaus  Näppäimistön ääni  

1 pitkä piippaus  Automaattinen sammuttaminen  

3 pitkää piippausta  Hyväksytyn yhdistelmän muuttaminen  

5 lyhyttä piippausta  Virhe yhdistelmän syöttämisen aikana tai yhdistelmän muokkausvirhe  

10 nopeaa piippausta  Pariston alhaisen virrantason varoitussignaali, uudet paristot on vaihdettava 

 

ASENNUS 
Ennen koodilukon asennusta asennuspaikkaan, tarkasta alue tehokkaan toiminnallisuuden varmistamiseksi. Huomaa, 

että koodilukon kantama voi olla jopa 30% alhaisempi jos pariston virrantaso on alhainen.  
 

SIJOITUS 
Koodilukkoa ei tulisi sijoittaa metallirakenteiden kanssa kosketuksiin tai niiden läheisyyteen, koska ne voivat 

heikentää signaalikentän suorituskykyä. Eristetyn suojausluokan IP54 ansiosta, digitaaliset valitsimet voidaan 

asentaa myös ulkotiloihin. 
 

KÄYTTÖTAPA 
Näppäimistön käyttö perustuu käyttäjän valitsemiin numeroihin väliltä 1-9. Kun numeroyhdistelmä/PIN-koodi on 

syötetty, käyttäjä painaa tämän jälkeen vahvistusnäppäintä < tai > vastaavan aktivointikäskyn lähettämiseksi. 

Koodilukossa on kaksi kanavaa ja tämä mahdollistaa että siihen voidaan ohjelmoida kaksi erillistä sähköisellä 

avaajalla varustettua nosto-ovea: 

- vastaanottimen kanava 1, jos käyttäjä painaa < (esim. vasen ovi) 

- vastaanottimen kanava 2, jos käyttäjä painaa > (esim. oikea ovi) 

Käsky siirretään vain, jos oikea numeroyhdistelmä/PIN-koodi on syötetty – jos virheellinen yhdistelmä on syötetty, 

koodilukko antaa varoitusäänen. Syötetyn yhdistelmän täytyy olla juuri oikein. 

Yhdistelmän syöttämisen aikana hyväksytään max. 6 sekunnin viive näppäinten painamisen välillä, ja jos viive on 

pitempi, yhdistelmä täytyy syöttää uudelleen aloittamalla alusta.  

Koodilukon molempien kanavien PIN-koodit 1 = < ja 2 = > on esiohjelmoitu tehtaalla.  Vaihda haluamasi PIN-koodi 

mahdollisimman pian esiohjelmoitujen koodien tilalle! 

  

Kanavan 1 tehdaskoodi on 11  

- Kun haluat käyttää kanavaa 1, näppäile koodi 11 ja sen jälkeen paina painiketta < (nuoli vasemmalle) 

Kanavan 2 tehdaskoodi on 22  

- Kun käytät kanavaa 2, näppäile koodi 22 ja sen jälkeen paina painiketta > (nuoli oikealle) 

 

 

 

 



HENKILÖKOHTAISEN PIN-KOODIN ASENTAMINEN  

    
KTS. HALUTESSASI KOODILUKON ASENNUSVIDEO OSOITTEESTA  

 https://www.smartia.fi/autotallinovet/thermox-langaton-koodilukko3944.html  
 

1. Langattoman koodilukon asennus aloitetaan painamalla sähköisen nosto-oviavaajan CODE-painiketta 1-2 

sekuntia pohjassa, jolloin nosto-oven avaajan led-valo syttyy avaajaan 

2. Painetaan koodilukosta tehtaan asettama esiohjelmoitu koodi ”22” ja nuoli oikealle > 

3. Vahvistetaan painamalla toisen kerran ”22” ja nuoli oikealle > 

4. Koodilukko on nyt käyttövalmis 

 

5. Tämän jälkeen avaajalle voidaan ohjelmoida oma henkilökohtainen PIN-koodi 

6. Henkilökohtainen PIN-koodi ohjelmoidaan painamalla ”0” painike pohjaan ja sen jälkeen painetaan halutun 

puoleista nuolta vasen < tai oikea > ja vapautetaan nuolinäppäin. 

7. Vasta sitten vapautetaan ”0” näppäin  

8. Painetaan laitteen vanha koodi ”22 >” (nuoli oikealle), jonka jälkeen asennetaan 

uusi haluttu henkilökohtainen PIN-koodi, esimerkiksi ”1234” > (nuoli oikealle) 

9. Näppäillään henkilökohtainen PIN-koodi uudelleen, esimerkiksi ”1234 >” (nuoli oikealle) 

10. Pitkä piippaus koodilukosta vahvistaa, että koodilukko on ohjelmoitu haluamallesi henkilökohtaiselle PIN-

koodille ja ovi aukeaa asettamallasi PIN-koodilla (tämän jälkeen koodilukko toimii antamallasi PIN-koodilla) 

11.  

 

NUMEROYHDISTELMÄN / PIN-KOODIN MUUTTAMINEN 
1. Paina näppäintä “0” ja pidä sitä painettuna alas samalla kun painat ja vapautat haluamasi kanavan (nuoli oikealle  

    tai vasemmalle)    ”0” ja ”<” tai ”>” 

2. Vapauta näppäin    “0”  

3. Syötä voimassa oleva PIN-koodi ja paina   ”xxxx<” 

4. Syötä uusi yhdistelmä (max. 8 numeroa) ja paina < ”pppp< ” 

5. Syötä uusi yhdistelmä uudelleen ja paina <  ”pppp<” 

 

Kanava 1 = < (nuoli vasemmalle) 

Kanava 2 = > (nuoli oikealle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartia.fi/autotallinovet/thermox-langaton-koodilukko3944.html


KOODILUKON ASENTAMINEN ESIM. AUTOLLIN SEINÄÄN 
1. Irrota koodilukon musta etulevy  2 .  Avaa mustan etulevyn alta paljastuvat ruuvit, jotka  

vapauttavat koodilukon pohjalevyn 

                          
2. Kiinnitä koodilukko haluamallesi paikalle (kiinnitysruuvit eivät sisälly pakkaukseen) esim. autotallin seinään 

3. Koodilukko on nyt käyttövalmis henkilökohtaiselle PIN-koodillasi varustettuna 

 

KOODILUKON PARISTON VAIHTAMINEN 
1. Irrota koodilukon musta etulevy 

2. Avaa mustan etulevyn alta paljastuvat ruuvit, jotka vapauttavat koodilukon pohjalevyn, tai koodilukon esim. 

autotallin seinästä 

3. Avaa pariston suojakansi kiertämällä nuolien osoittamaan suuntaan 

                            
4. Irrota virtansa menettäneet patterit CR 2032 (2 kpl) ja vaihda vastaaviin uusiin pattereihin 

5. Varmista, että patterien yläpuolella oleva metallinen kieli koskettaa pattereita 

6. Varmista painamalla numeropainikkeista vapaasti valittavaa numeroa, esimerkiksi 1, että koodilukkoon 

syttyy virta 

7. Sulje pariston suojakansi kiertämällä nuolien osoittamaan suuntaan 

8. Kiinnitä mustan etulevyn alta paljastuvat ruuvit, jotka kiinnittävät koodilukon pohjalevyn, tai koodilukon 

esim. autotallin seinään 

 

 

 

 

Maahantuoja: 

 

Smartia Oy 

Kallisenhaara 3 

90400 Oulu 

 

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI 

puh. 010 574 5500 
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