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 LaGards Högsäkerhetslås Modell Basic  
 Combogard Rak Regel 

 

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 knappsatsen medurs till stopp (ca. ett kvarts varv). Låset är nu öppet. 
3. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren. 
4. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge och vrid knappsatsen moturs till ursprungsläget.  

Kontrollera att dörren är låst genom att prova att vrida knappsatsen medurs och känna på handtaget. 
 

   
 
 

ATT ÄNDRA KOD 
1. Tryck 0 sex gånger. Låset signalerar med två pip och blink. 
2. Tryck in nuvarande kod. Låset signalerar med två pip och blink. 
3. Tryck in en ny 6-siffrig kod. Låset signalerar med två pip och blink. 
4. Tryck in den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och blink. 

 

ATT LÄGGA IN 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 1. Låset signalerar med två pip och blink. 
3. Tryck in önskad 6-siffrig kod 2. Låset signalerar med två pip och blink. 
4. Tryck in den önskade kod 2 igen. Låset signalerar med två pip och blink. 

 

ATT HANTERA 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 något av nedanstående: 

- För att blockera kod 2: Tryck 2. 
- För att återinföra kod 2: Tryck 1. 
- För att radera kod 2: Tryck 3. 

 

ATT BYTA BATTERI 
Om låset signalerar med upprepade pip och blink vid öppning indikerar detta att 
batteriet börjar ta slut. Batteriet finns i en svart batteribox på dörrens insida.                      
Vi rekommenderar Duracells Alkaliska 9V batterier. 

Om batteriet inte skulle bli utbytt innan låset slutar fungera kan man ansluta ett 
batteri till polerna på knappsatsen, slå koden och öppna låset och dörren för att byta 
batteriet. 

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

signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder efter signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder efter signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder efter signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder efter 

detdetdetdetta medför att låset blockeras igen.ta medför att låset blockeras igen.ta medför att låset blockeras igen.ta medför att låset blockeras igen.    

 


