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BRUKSANVISNING

Detta är lås med 2 st. användare s.k. 
"Chef/Anställd". Chefskoden styr över 
anställdkoden, båda kan byta kod individuellt.
Chefskoden kan lägga till, tillfälligt spärra ut eller 
radera anställdkoden utan att känna till denna.
Låset har alltid 6 siffror i kombinationen. 
Leveranskoden är 1 2 3 4 5 6 

- Låset signalerar med 2 pip/blink vid rätt åtgärd och 
med 3 pip/blink vid fel åtgärd
- Om 4 på varandra felaktiga koder trycks in spärras 
låset i 5 minuter

PROGRAMMERINGSBARA FUNKTIONER:
3045 PROGRAMMERARE NÖDVÄNDIG
TIDSFÖRDRÖJNING- TIME DELAY
Fördröjningsperiod 1-99 min

Öppningsperiod 1-19 min
TIDSFÖRDRÖJNING OVVERRIDE- TIME DELAY OVERRIDE
Om Overridekoden ges öppnas låset utan tidsfördröjning

Om Overridekoden ges under Fördröjningsperioden öppnas låset

DUBBELKOMMANDO- DUAL CODE

Två koder nödvändiga för att öppna
ÖVERFALLSLARM- SILENT ALARM

2789 eller 4002 Batteri/Alarm box nödvändig
Ge kodens sista siffra ett nummer högre eller lägre för att aktivera 
Överfallslarm
Exempel: Rätt kod 1 2 3 4 5 6 

Överfallslarm kod: 1 2 3 4 5 5 eller 1 2 3 4 5 7
FJÄRRSTYRNING
2789 eller 4002 Batteri/Alarm box nödvändig

Extern signal spärrar låset

Öppning av låset
1. Tryck in aktuell 6-siffrig kod,
    låset bekräftar med 2 st pip/blink

2. Vrid knappsatsen medurs till stopp ca.1/4 varv
3. Låset är nu öppet. Med hjälp av handtaget kan du nu 
öppna skåpet

Vid låsning:
OBS. Stäng dörren och vrid knappsatsen moturs till 
uprätt läge

Att byta kod (gäller både Chef och anställd koden)

OBS. All programmering skall göras med dörren 
öppen samt provas flera gånger innan dörren stängs 
och låses
OBS. En kod som består av t. ex. 1 1 1 1 1 1 dvs. att 
samma siffra upprepas flera gånger är ingen bra kod. 
Försök att istället sprida ut din kod på flera siffror

1. Tryck 0 sex gånger (bekräftas med 2 st pip/blink)

2. Tryck in nuvarande kod (bekräftas med 2 st pip/blink)

3. Tryck in ny kod (bekräftas med 2 st pip/blink)

4. Tryck in ny kod yterrliggare en gång (bekräftas med 2 st 
pip/blink)

5. Skåpet är nu klart att envända med nytt kod

Att addera den andra användaren- anställdkoden
1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL 
NEDTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN tills låset 
bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink

                                       5 sec

2. Tryck 1 (låset bekräftar med 2 st pip/blink)

3. Tryck in koden för den andra användaren- anställdkoden TVÅ gånger efter varandra. Låset bekräftar 
med 2 st pip/blink efter varje gång.

kod                                   kod

Anställd koden kan ändras oberoende av Chefskoden

3040-DB Regellås med 33E software

Rekommenderade knappsatser
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Spärra den andra koden- anställdkoden
1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN
tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink

                                                5 sec

2. Tryck 2. Låset bekräftar med ett pip/blink

3. Den andra användaren- anställd ar tillfälligt bortagen.

Återinför den andra koden- anställdkoden
1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN
tills låset bekräftar med TVÅ
dubbel pip/blink
                                                5 sec

2. Tryck 1. Låset bekräftar med ett pip/blink

3. Den andra användaren- anställd är återinstallerad.

Radera den andra kombinationen
1. Tryck in den aktuella Chefskoden och HÅLL NERTRYCKT SISTA SIFFRAN I KODEN
 tills låset bekräftar med TVÅ dubbel pip/blink

                                                5 sec

2. Tryck 3. Låset bekräftar med ett pip/blink

3. Den andra användaren- anställd är permanent raderad.

Dubbelkommando:
(Om funktionen är aktiverad)
1. Addera en andra användare (Se ovan)
-Den andra kombinationen kan inte göras ogiltig eller raderas
 
2. Om tidsfördröjningen är aktiverad, startar den första kombinationen fördröjningsperioden (se nästa funktion)

3. När fördröjningsperioden är slut, startar öppningsperiod. Båda kombinationerna skall tryckas in under låsets
   öppningsbara period.

Tidsfördröjning
(Om funktionen är aktiverad. Fördröjnings/Öppen period kan endast ändras av leverantör)
1. Tryck in giltig kombination
- Fördröjningsperioden startar 
- Dioden blinkar en gång per sekund
  Om giltig kombination ges under Fördröjningsperioden; fördröjningen börjar om
  Om ogiltig kombination ges under Fördröjningsperioden; fördröjningen avbryts

2. När Fördröjningsperioden är slut, startar Öppen period
- Dioden blinkar två gånger per sekund 
- Låset piper var tionde sekund

3. Under Öppen period, tryck in giltig kombination(er)
Om ogiltig kombination ges, fortsätter Öppen perioden
Om ogiltig kombination ges fyra gånger, aktiveras manipulationsspärren

2



4001/4002

Stor Batteri/
Alarmbox

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip/blink efter öppning. Byt 
då batteri till ett ALKALISKT 9V batteri t.ex. DURACELL: 

BATTERI BYTE:Tidsfördröjning override

(Om funktionen är aktiverad)
1. Addera en andra användare
- Den andra kombinationen (Override kombinationen) kan inte göras ogiltig eller raderas 
- Om Overridekombinationen ges öppnas låset utan fördröjningsperiod 
2. Om Overridekombinationen ges under Fördröjningsperioden öppnas låset

Överfallslarm (Silent Alarm)
(Om funktionen är aktiverad och Larmbox är inkoplad)
1. Ge kombinationens sista siffra ett nummer högre eller ett nummer lägre
    Exempel:  Giltig Kombination 1 2 3 4 5 6 
                    Överfallslarm kombination 1 2 3 4 5 5 eller 1 2 3 4 5 7

Fjärrstyrning
(Om funktionen är aktiverad och Larmbox är inkoplad)
1. Extern signal och primär kombination öppnar låset

OBS: Kontrollera att                sigillet på knappsatsen är intakt, om ej, kontakta säkerhetsansvarig eller skåpets 
tillverkare för åtgärd.

3035 Combo Gard 3750 LG Combo 3190 Privat II

2788/2789

Liten Batteri/
Alarmbox

Kent Carlsson
Textruta
PRETECT ABGåskullevägen 6445 52  SurteTel. 031-98 34 00  


