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ATT BYTA BATTERI 
Skjut knappsatsen uppåt och 

försiktigt dra den från 
framsidan för att komma åt 

batterifacket på knappsatsens 
baksida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Byt ut 9-volts batteriet. Se till 
att placera batterikablarna i 
batterifacket igen. 
 

 
 

 

 

 

 
För att sätta tillbaka knapp-
satsen placera den försiktigt 
över axelskruvarna och skjut 
knappsasten nedåt. 
Kontrollerar att kablarna inte 
kommer i kläm, se till att 
placera huvud-kabeln i 
centrum av knappsatsen. 

LYSFUNKTION 
Tryck på         -knappen. 

 
 

 

 LaGards Högsäkerhetslås LG Basic 5715 
 

ALLMÄNT 
Detta lås kan hantera två öppningskoder: Kod 1 och Kod 2. Kod 1 är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 
123456. Kod 2 är underställd kod 1 och är ej inlagd från fabrik. 

Låset signalerar med två pip och blink vid korrekt åtgärd och tre pip och blink vid felaktig åtgärd. Programmera 
alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs. 

 ATT ÖPPNA OCH STÄNGA LÅSET 
1. Tryck in giltig kod. Låset signalerar med två pip och blink. Leveransinställd  kod är 123456 
2. Vrid handtaget till öppet läge inom fyra sekunder och öppna dörren. 
3. För att stänga, vrid handtaget till låst läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget. 

 

   
 

ATT ÄNDRA KOD 
1. Tryck 0 sex gånger. Låset signalerar med två pip och röd diod lyser. Du har nu 

10 sekunder på dig att slutföra nästa steg. 
2. Tryck in nuvarande kod. Låset signalerar med två pip och röd diod lyser. Du 

har nu 10 nya sekunder på dig att slutföra nästa steg. 
3. Tryck in en ny 6-siffrig kod. Låset signalerar med två pip och röd diod lyser. 

Du har nu 10 nya sekunder på dig att slutföra nästa steg. 
4. Tryck in den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och dioden 

slocknar. Du har nu bytt kod på låset. Prova den nya koden med öppen dörr 
minst 3 gånger. 
 

ATT LÄGGA IN KOD 2 
1. Tryck in kod 1 och håll sista siffran i koden intryckt till låset signalerar med två 

pip och röd diod lyser. Du har nu 10 sekunder på dig att slutföra nästa steg.  
2. Tryck 1. Låset signalerar med två pip och röd diod lyser. 
3. Tryck in önskad 6-siffrig kod 2. OBS! Kan ej vara samma som kod 1OBS! Kan ej vara samma som kod 1OBS! Kan ej vara samma som kod 1OBS! Kan ej vara samma som kod 1. Låset 

signalerar med två pip och röd diod lyser. Du har nu 10 sekunder på dig att 
slutföra nästa steg. 

4. Tryck in den önskade kod 2 igen. Låset signalerar med två pip och dioden 
slocknar. Du har nu lagt in kod 2. 
 

ATT TA BORT KOD 2 
1. Tryck in kod 1 och håll sista siffran i koden intryckt tills låset signalerar med 

två pip och blink två gånger. 
2. Tryck 3. Låset signalerar med ett pip och blink. 

 
LYSFUNKTION 
Tryck på någon av knapparna med glödlampa-ikon för att tända bakgrundsbelysningen. 
Knappsatsen bakgrundsbelys i 10 sekunder åt gången.   

 
INFO OM BATTERIBYTE 
Om låset signalerar med upprepade pip och blink vid öppning eller om det piper flera 
pip direkt vid kontakt med någon av knapparna indikerar detta att batteriet börjar ta 
slut.   

OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under OBS! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under 

blockeringstblockeringstblockeringstblockeringstiden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två iden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två iden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två iden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två 

ytterligare felaktiga koder efter detta medför att låset blockeras igen.ytterligare felaktiga koder efter detta medför att låset blockeras igen.ytterligare felaktiga koder efter detta medför att låset blockeras igen.ytterligare felaktiga koder efter detta medför att låset blockeras igen.    

 

Elektroniskt kodlås skall förvaras  
i normal inomhustemperatur. 


