
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MOTORLOCK

Αφού τελειώσετε την τοποθέτηση του Motorlock 
βεβαιωθείτε ότι μηχανισμός μπορεί να δουλέψει ελευθέρα 

χωρίς να σκαλώνει.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι το κλειδί λειτουργεί ανετά .

Αφού κλειδώσετε την πόρτα με το κλειδί και την 
ξεκλειδώσετε, αφαιρέστε το κλειδί από την κλειδαριά.

Το σημείο που βγαίνει το κλειδί μεταφράζεται ως σημείο 0 
για το Motorlock

Αφού φέρουμε το Motorlock στο σημείο 0

και αφαιρέσουμε το κλειδί από την κλειδαριά,

ΤΟΤΕ μπορούμε να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό του

MOTORLOCK.



Mε κλειστή πόρτα και το Motorlock στο σημείο 0 κρατάμε 
παρατεταμένα το κουμπί λειτουργιών (4) και ενεργοποιούμε το 
Motorlock χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ON/OFF (5). 

Θα ακουστούν δυο μελωδικοί ήχοι. Από αυτό το σημείο ξεκινά η 
διαδικασία προγραμματισμού. 

Θα ακολουθήσουν 7 Βήματα, χωρισμένα σε 7 δευτερόλεπτα το 
καθένα (7 ήχοι ‘μπιπ’).  

ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ & ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΜΟΛΟΥ
Σε αυτό τον χρόνο 7 δευτερολέπτων θα πρέπει να κλειδώσετε πλήρως 
το Motorlock. Μόλις τελειώσει ο χρόνος το Motorlock θα ξεκλειδώσει 
αυτόματα και θα ελέγξει εάν υπάρχει γλώσσα, τραβώντας την τρεις 
φορές. 



ΒΗΜΑ 2: ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Ο χρόνος ξεκινά ξανά να μετρά! Εάν επιθυμείτε το Motorlock να 
κλειδώνει αυτόματα, θα πρέπει να το κλειδώσετε μισή στροφή.
Ένας θετικός ήχος θα επιβεβαιώσει την λειτουργία. 

AUTO



ΒΗΜΑ 3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Εάν επιθυμείτε το Motorlock να ειδοποιεί την στιγμή όπου η γλώσσα 
είναι τραβηγμένη, θα πρέπει στον νέο χρόνο 7 δευτερολέπτων,  να 
κλειδώσετε το Motorlock μισή στροφή. Ένας θετικός ήχος θα 
επιβεβαιώσει την λειτουργία. 



ΒΗΜΑ 4: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (4)

Στο βήμα αυτό μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το κουμπί 
λειτουργειών (4). Αυτό προϋποθέτει τη χρήση εξωτερικού 
BUTTON. 

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να μην χρησιμοποιεί το κουμπί 
λειτουργιών (4), θα πρέπει στον νέο χρόνο 7 δευτερολέπτων να 
κλειδώσετε μισή στροφή το Motorlock. 

Ένας θετικός ήχος  επιβεβαιώνει ότι το κουμπί λειτουργιών (4) 
είναι εκτός λειτουργίας.



ΒΗΜΑ 5: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στο βήμα αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση 
λειτουργίας ημέρας. Εάν επιθυμεί ο χρήστης να απενεργοποιεί και 
ενεργοποιεί το αυτόματο κλείδωμα, θα πρέπει στον νέο χρόνο 7 
δευτερολέπτων, να κλειδώσετε μισή στροφή το Motorlock. 
Ένας θετικός ήχος επιβεβαιώνει ότι η ρύθμιση έγινε δεκτή. 



ΒΗΜΑ 6: ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 0, 2, ή 4 δευτερόλεπτα

Γυρίζουμε μισή στροφή αριστερά→ χρόνος 0 δευτερόλεπτα.
Ήχος επιβεβαίωσης 1 ‘μπιπ’ 

ή

Αφήνουμε το Motorlock στη θέση του → χρόνος 2 δευτερόλεπτα.
Ήχος επιβεβαίωσης 2  ‘μπιπ’ 

ή

Γυρίζουμε μισή στροφή δεξιά→ χρόνος 4 δευτερόλεπτα.
Ήχος επιβεβαίωσης  3 ‘μπιπ’ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που γυρίζουμε προς τη μεριά της γλώσσας 
κρατάμε τη γλώσσα τραβηγμένη για να γίνει η ρύθμιση δεκτή

ΓΛΩΣΣΑ



ΒΗΜΑ 7 : ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Γυρίζουμε μισή στροφή αριστερά→ χρόνος 3 δευτερόλεπτα.
Ήχος επιβεβαίωσης 1 ‘μπιπ’ 

Αφήνουμε το Motorlock στη θέση του → χρόνος 5 δευτερόλεπτα.
Ήχος επιβεβαίωσης 2  ‘μπιπ’ 

Γυρίζουμε μισή στροφή δεξιά→ χρόνος 10 δευτερόλεπτα.
Ήχος επιβεβαίωσης  3 ‘μπιπ’ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που γυρίζουμε προς τη μεριά της γλώσσας 
κρατάμε τη γλώσσα τραβηγμένη για να γίνει η ρύθμιση δεκτή

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ



ΟΛΟΛΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μόλις τελειώσει ο χρόνος του εβδόμου βήματος το Motorlock
ολοκληρώνει την διαδικασία προγραμματισμού παίζοντας μια 
χαρακτηριστική μελωδία. 

Έπειτα το Motorlock θα κλειδώσει αυτόματα και θα λειτουργεί 
κανονικά.

Το Motorlock κατασκευάζεται στην Ιταλία από την οίκο Disec, 
διανέμεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την Sotiropoulos FS.


