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Den elektroniske kodelås, La Gard
ComboGard er en præcisionslås med
næsten uendeligt mange kombinationer.
Kodelåsen skal åbnes med 6 (seks)
tal som eksempelvis, 100440 eller
130367. Når skabet leveres er koden

normalt sat på 123456.

.

:Ør.~~~:i~~(r
Oplukningen er meget enkel, idet man
blot skal taste den 6-cifiede kode på tastaturet.
Har man tastet den rigtige kode blinker lysdioden 2 gange og hele låsen drejes mod højre til stop og kodelåsen er,
åben.

Kodelåsen får strøm fra et 9 volts
Når kodelåsen skal låses drejes hele
Alkalisk batteri som er placeret i sepa- låsen blot mod venstre til stop og den er
rat kasse på den indvendige side af dø- ,låst.
Indtastes en forkert kode mere end
ren. Når batteriet er 'ved at være tomt .
hyler kodelåsen og lysdioden blinker. 3 gange vil låsen være spæret i 5 mi- .
Er batteriet alligevel tomt kan man an- nutter.
vende nødbatterikontakteme på fronten
af kodelåsen. Der må kun anvendes Alkaliske batterier.
Før man ændrer koden på kodelåsen
anbefales det, at man er meget fortrolig
A.
med låsen og når man omstiller låsen,
Drej låsen til venstre indtil
er det meget vigtigt atkontrollere,at omstop og låsen er låst.
stillingen er lavet korrekt. Dette kontrol~
leres ved at åbne låsen med dennye kode
3 gange fØr døren til skabet lukkes.
Husk al omstilling skal foregå med åben

dør.
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Al omstilling skal forgå med åben dør.

Omstilling af koden:
Koden står oftest på 123456 når skabet leveres og omstilles ved ar taste på
O-tasten6 gange (sidste gang giver den
2 blink).
Derefter tastes den gamle kode.
Nu tastes den NYE kode 2 gange.
Tastesforkert blinker lysdioden 3 gange
og den gamle kode er stadig gældende.

B.
Drej til højre indtil stop og
låsen er åbnet

Nødbatterikontakter.
(9 volt Alkalisk batteri)

Fabrikation af pengeskabe

- brandskabe

J.C.

Penqeskabe

NS

og deponeringsbokse.

Åbning og reparation af pengeskabe.
Service - flytning og montage.
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