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Brugsanvisning
Elektronisk Kodelås 3750-K
LED

ComboGard Pro LG 39E kan konfigureres ved hjælp af ”ComboGard Pro Setup Software” eller gennem en
serie af tastaturkommandoer direkte på den elektroniske lås.
Denne manual indeholder vejledning til opsætning af låsen ved brug af det elektroniske tastatur,
”LG Combogard 3750-K” der er monteret på skabet.
Hvert tastetryk bekræftes af et enkelt-signal (et akkustisk signal og LED lampen blinker en gang).
Ved korrekt indtastning af kode kommer der et dobbelt-signal, og ved forkert indtastning af kode vil der
komme et triple-signal. En pause på mere end 10 sekunder under indtastning vil medføre sletning af alle
tidligere indtastninger, og du skal starte forfra.

ADVARSEL / VIGTIGT!
Udfør kun programmeringen med skabet åbent.
Programmeringsvejleding starter på side 4.

GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS
Indtastning af koder:
a) Drift i normal tilstand
(Manager tilstand)

Indtast den 7-cifrede numeriske kode – eller et ord med 7 tegn, og et
dobbelt-signal bekræfter at låsen nu kan åbnes.
Standard Manager kode: 1234567

b) Drift med to koder
”fire-øjne princip”
(skal programmeres af
tekniker)

6-cifrede numeriske koder eller ord med 6 tegn skal bruges. For at
åbne skabet skal to koder indtastes. Rækkefølgen af koder er
ligegyldig. Alle koder kan bruges, både Manager og Brugerkoder.
Standard Manager koder (hvis aktiv): 132456 og 654321

Åbning af skabet

Efter indtastning af en korrekt kode (dobbelt signal lyder) er låsen klar
til at åbne, i en tid på 3 sekunder.
Drej tastaturet 90 ° til højre (med uret), indtil den stopper.
Drej den mekaniske lås med uret, for at låse skabet op.
Foretages der intet i løbet af de 3 sekunder den elektroniske lås er
åben, vil den automatisk låse igen.
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Forkert indtastning af kode

Indtastning af fire (4) på hinanden ugyldige koder, starter en fem (5)
minutters karantæne, hvor det ikke er muligt at bruge låsen.
Audio/visuelle effekter når låsen er i karantæne tilstand:
- LED'en blinker hvert tiende (10) sekund.
- Hvis der trykkes på en tast, vil LED lampen blinke og tre bip-lyde
afspilles.
Når karantænen er udløbet vil to (2) på hinanden følgende ugyldige
kombinationer, igangsætte en yderligere fem (5) minutters karantæne
tilstand.

Ændring af kode
(Skal KUN foretages når døren
er åben)

Manager og brugerkoder kan altid ændres af de enkelte brugere selv.
A) Indtast den nuværende kode og hold det sidste ciffer i
kombinationen nede, indtil låsen giver et dobbelt-signal og
LED’en forbliver tændt. Tryk på ”0” og indtast derefter den nye
kode (dobbelt-signal) og indtast den nye kode igen for at
bekræfte (dobbelt-signal).
Eller:
B) Tryk på ”0” syv gange (hvis der bruges to koder ”fire-øjne
princip” tryk da ”0” seks gange), indtast den gamle kode, og
efterfølgende den nye kode to gange (altid efterfulgt af et
dobbelt-signal). Den nye kode er nu aktiv. Test op til flere gange
før skabet lukkes.
I tilfælde af forkert indtastning, eller pause under indtastning af ny kode
(længere end 10 sekunder), forbliver den gamle kode stadig gyldig. Hvis
en ny kode ikke accepteres (triple-signal), er det for ens i forhold til den
gamle kode, eller også er koden allerede gemt under en anden bruger.

Lydløs alarm
(skal programmeres af
tekniker og kræver ekstra
Alarm Boks monteret i skabet)

I tilfælde af afpresning eller røveri kan den lydløse alarm startes ved at
indtaste det sidste kodenummer +1.
Eksempel:
Er det sidste tal i din kode 7, starter du alarmen ved at benytte 8 i
stedet for.
Denne indstilling kræver en seperat Alarm Boks installeret i skabet,
som sender et signal til en ekstern alarm.

Tidsforsinket åbning
(kan indstilles af Manager
brugeren)

Efter en gyldig kode er indtastet starter tidsforsinkelsen, som kan
genkendes på at LED’en blinker hvert 2. sekund.
Når tidsforsinkelsesperioden ophører starter perioden for at åbne
låsen, som kan genkendes ved en alternativ akkustisk lyd og et LED
blink hvert sekund. Lås nu skabet op ved at indtaste en gyldig kode.
Hvis der bruges to koder (fire-øjne princip), skal der benyttes to koder
for at åbne skabet når tidsforsinkelsen udløber og man kan låse skabet
op.
Hvis man ønsker at afbryde tidsforsinkelsen skal man trykke ”0”.
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Overstyring af tidsforsinkelse
(kan indstillings af Manager
brugeren)

Bruger ID #9 kan åbne skabet udenom tidsforsinkelsen.
Ved drift med to koder skal ID #9 indtastes som den sidste kode.

Strømforsyning
(batteri)

Gentagne audio/visuelle signaler (LED blinke / bip) når låsen er åben,
indikerer at batteriet er lavt og bør straks udskiftes.
Hvis batteriniveauet bliver for lavt til at betjene låsen, vil et tryk på en
vilkårlig tast indlede advarsel om lavt batteri. Batteriet skal udskiftes,
før låsen kan benyttes igen.
Brug KUN 9V alkaline batterier!
Koderne bliver skrevet ned på en hukommelse i låsen, der ikke bliver
slettet selvom skabet står uden strømforsyning i en lang periode.
Batterier udskiftes i bunden af låsen.

LED og Akkustiske Signaler

• Single signal
-én (1) LED-blink og et (1) bip angiver at handlingen er udført.
• Dobbelt signal
-to (2) LED-blink og to (2) bip angiver operationen er gyldig eller
accepteret. (f.eks ved kodeindtastning)
• Triple signal
-tre (3) LED-blink og tre (3) bip angiver ugyldig eller ikke accepteret
indtastining/operation.
En serie af akkustiske signaler i 3 sekunder betyder at batteriet er
meget lavt og skal skiftes. Der vil cirka være kapacitet til at åbne låsen
yderligere 10 gange på batteriet. Brug KUN alkaline batterier.
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PROGRAMMERINGSVEJLEDNING
Programmering af den elektroniske kodelås kan kun udføres med Manager koden.
Udfør ALTID programmering samt ændring af koder med skabet åbent.
Manager funktioner
Oversigt

A) Skift Manager kode (Kode ID #0) – Funktion ”0”
B) Aktivér bruger(e) (Kode ID #1 - #9) – Funktion ”1”
C) Deaktiver bruger(e) – Funktion ”2”
D) Fjern bruger(e) – Funktion ”3”
E) Brugerstatus undersøgelse – Funktion ”7”, hold tasten nede.
F) Læsning af log (kræver datakabel samt software) – Funktion ”7”
G) Indstilling af tidsforsinkelse til åbning – Funktion ”9”

Manager kode

Det er muligt at åbne låsen med Manager koden 1-2-3-4-5-6-7 som
låsen kommer med fra fabrikken. Skift koden straks.

A) Skift Manager kode
(funktion ”0”)
(Skal KUN foretages når
døren er åben)

Indtast Manager koden og hold det sidste ciffer i koden nede
(dobbelt-signal og LED’en tænder), tryk på ”0” og tast den nye kode
(dobbelt-signal), tast den nye kode igen for bekræftelse (dobbeltsignal).
Den nye kode er nu aktiv, og bør testes op til flere gange før skabet
lukkes. Hvis du trykker forkert under indtastning af den nye kode, vent
mindst 10 sekunder, og den gamle kode bliver aktiv igen.
Hvis en ny kode ikke accepteres (triple-signal), er det fordi den læner
sig for meget op af den tidligere kode, eller fordi koden allerede er
gemt under en anden bruger. Indtast en ny kode efter triple-signalet.

B) Aktiver bruger(e)
(funktion ”1”)

Indtast Manager koden og hold det sidste ciffer i koden nede
(dobbelt-signal og LED’en tænder), tryk på ”1” (dobbelt-signal)
indtast bruger ID (1-9) f.eks. ”2” (dobbelt-signal), tast den nye
brugerkode (dobbelt-signal), tast koden igen for at bekræfte (dobbeltsignal).
Hvis en ny kode ikke accepteres (triple-signal), er det fordi den læner sig
for meget op af den tidligere kode, eller fordi koden allerede er gemt
under en anden bruger. Indtast en ny kode efter triple-signalet.

C) Deaktiver bruger(e)
(funktion ”2”)

Indtast Manager koden og hold det sidste ciffer i koden nede
(dobbelt-signal og LED’en tænder), tryk på ”2” (dobbelt-signal) indtast
bruger ID (1-9) f.eks ”2” (single signal). Brugeren med ID #2 er nu
fjernet.
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D) Slet bruger(e)
(funktion ”3”)

Indtast Manager koden og hold det sidste ciffer i koden nede
(dobbelt-signal og LED’en tænder), tryk på ”3” (dobbelt-signal)
indtast bruger ID (1-9) f.eks. ”2” (single-signal). Bruger #2 er nu slettet.
Note: Bruger der ikke bliver benyttet over længere tid bør slettes.

E) Brugerstatus
undersøgelse
(funktion 7)

Manageren kan når som helst foretage en undersøgelse af, hvilke
brugere der er aktive, deaktiverede eller slettede.
Indtast Manager koden og hold det sidste ciffer i koden nede
(dobbelt-signal og LED’en tænder), tryk på ”7” og hold den nede indtil
dobbelt-signalet kommer igen. Klik på ID (1-9) og lyt efter signalet:
1 akkustisk signal = aktiv
2 akkustiske signaler = deaktiveret
3 akkustiske signaler = slettet
Langt akkustisk signal = deaktiveret, kan ikke aktiveres igen.
Færdig: tryk ”0”

F) Læsning af log
(funktion 7, datakabel
og software)

Denne funktion skal udføres af en tekniker.

G) Indstilling af
Manager kan indstille tidsforsinkelsen til åbning med funktionen "9".
tidsforsinkelse til åbning Værdierne af tidsforsinkelsen 1-99 minutter og tidsperioden til åbning
(Funktion ”9”)
1-19 minutter, indstilles i en fire-enheds "blok", hvor de to første
pladser (indtastninger) er minutter af forsinkelsen til åbning og de
sidste to pladser (indtastninger) er antallet af minutter hvor det er
muligt at åbne skabet i, når den første tidsperiode udløber (min. 1
minut).
Hvis tidsforsinkelsen skal foretages med 10 minutters forsinkelse før
åbning, og 5 minutters tidsramme hvor man kan åbne skabet når de
første 10 minutter er udløbet, kommer fire-enheds blokken til at lyde:
"1005".
Indtast Manager koden og hold det sidste ciffer i koden nede
(dobbelt-signal og LED’en tænder), tryk på ”9” og indtast blokken
”1005” (dobbelt-signal) og bekræft med indtastning af ”1005” (dobbeltsignal).
Når du første gang har indstillet en tidsforsinkelse, kan du kun ændre i
den eller fjerne den, i den tidsramme hvor man har mulighed for at
åbne skabet.
Hvis tilsidesættelse af tidsforsinkelsen er aktiveret (skal programmeres
af en tekniker), kan Bruger ID #9 åbne skabet med det samme.

5

