
GEBRUIKSAANWIJZING LA GARD ComboBasic 
 
1. Het openen van het slot
Geef een zes-cijferige code (fabriekscode: 1-2-3-4-5-6) of een zes-letter woord in. Als de 
juiste code is ingegeven, wordt dit bevestigd met een dubbele 'piep' en knippert het lampje 2 
keer. Het slot is nu geopend. Het code-bediendeel of de draaiknop dient binnen 4 seconden te 
worden gedraaid. Wanneer men langer wacht, sluit het slot automatisch. 
Elke code-ingave wordt met een 'piep' en het oplichten van het rode lampje bevestigd. 
Wanneer het ingeven van de code langer dan 5 seconden wordt onderbroken dient de 
procedure te worden herhaald.  
2. Manipulatieblokkering.
Wanneer een onjuiste code wordt ingegeven, hoort men 3 keer een 'piep' en licht het lampje 
drie keer op. Na 4 onjuiste code-ingaven is het toetsenbord gedurende 5 minuten geblokkeerd. 
Tijdens deze blokkering knippert het lampje elke 10 seconden en is een 'piep' hoorbaar. Wordt 
na afloop weer 2 keer een onjuiste code ingegeven dan blokkeert het slot weer.  
3. Het sluiten van het slot.
De deur sluiten en het code-bediendeel of de draaiknop draaien in sluitpositie. Het slot 
vergrendelt automatisch. 
4. Het verstellen van de code.
Het veranderen van de code dient ALTIJD met GEOPENDE DEUR te gebeuren!! 
- 6 keer de 0 ingeven    0 0 0 0 0 0  
- de huidige code ingeven    1 2 3 4 5 6 (fabriekscode) 
- 2 keer de nieuwe code ingeven      bijv. 4 7 1 1 4 7 , 4 7 1 1 4 7 
De nieuwe code is nu geprogrammeerd. Onderbreekt men tijdens bovenstaande procedure 
langer dan 5 seconden, dan blijft de oude code geldig. (Na elke ingave volgt een piep) 
- Test een nieuwe code altijd een aantal keer met geopende deur!! 
5. Stroomvoorziening/vervangen van de batterij
Wanneer de batterij zwakker wordt, is tijdens het openen een waarschuwingstoon hoorbaar. 
De batterij dient dan vervangen te worden. Open hiervoor het zwarte batterijcompartiment aan 
de onderzijde van het code-bediendeel, maak voorzichtig de batterijclip van de oude batterij 
los en druk deze bij het plaatsen van de nieuwe batterij goed aan. Gebruik hiervoor alleen 9V 
Alkaline-batterijen. De code blijft ook zonder batterij in het geheugen bewaard.  
6. Belangrijk
-  Lees na installatie de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen 
handbereik  
-  'Sleutel' nooit zelf aan het slot, u riskeert een storing en u verliest de garantie. Raadpleeg 
altijd eerst de gebruiksaanwijzing. 


