
Obsluha elektronického sejfu 
 

LA GARD Combobasic 
 
Pozor: Přednastavený manažerský číselný  kód výrobcem je „1-2-3-4-5-6“ 

• Přidat/odebrat uživatele 
• Aktivovat/deaktivovat uživatele 

 
Uživatelská kombinace: 

• Otevřít zámek 
• Změna kódu 

 
Zadání nesprávného kódu: 
 

• Je-li čtyřikrát po sobě zadán nesprávný kód, je zámek na 5 minut zablokován. 
 
Upozornění na vybité baterie: Bliká-li během otevírání LED dioda a ozývá-li se 
přerušovaný akustický signál, znamená to vybitou baterii, kterou je třeba urychleně vyměnit. 
 
Zvukový a vizuální signál 
 

1. Dvojitý signál- LED dioda dvakrát blikne a ozve se dvojí pípnutí- potvrzení a 
akceptace zadaného správného kódu. 

2. Trojitý signál- LED dioda třikrát blikne a ozve se trojí pípnutí- zadán nesprávný kód. 
 
Otevírání zámku 
 

• Zadat platný šestimístný kód. Zámek ho potvrdí dvojím světelným a akustickým 
signálem. 

• Během 4 sekund otočit klávesnicí ve směru hodinových ručiček, je-li zámek vybaven 
otočnou klávesnicí, nebo otočit klikou na dveřích trezoru do pozice otevřeno. 

• Tahem otevřít dveře trezoru. 
• Zadání nesprávného kódu-trojitá zvuková a světelná signalizace. 
• Poznámka: Je-li na trezoru použito více zámků, Swingbolt musí být otevírán a zavírán 

jako první. 
Změna manažerského kódu a uživatelských kombinací 
Pozor! Veškeré změny kódu provádět při otevřených dveřích trezoru! 
 

• Zadat číslo „0“ šestkrát. 
• Zadat platný šestimístný kód jedenkrát. 
• Následně zadat dvakrát po sobě nový šestimístný kód. 
• Dojde-li k chybě, nutno počkat 30 sekund a proces opakovat. 
• Následně několikrát při otevřených dveřích zkontrolovat funkci nového kódu. 
• Potvrzení nového kódu-dvojitý signál po zadání platného šestimístného kódu. 
• Nesprávně zadaný nový kód-trojitý signál indikuje, že starý kód je stále platný. 
• Poznámka:Při vybírání nového kódu nepoužívat čísla jako data narození apod., která 

jsou snadno odvoditelná. 
 
 



Přidat uživatele ( Pouze Manager ) 
 

• Vždy provádět při otevřených dveřích. 
• Zadat manažerský kód a podržet poslední klávesu dokud se dvakrát neozve dvojí 

signál. 
• Stisknout 1. Následuje dvojitý signál. 
• Dvakrát zadat uživatelský kód. Po každém zadání se ozve dvojitý signál. 
• Při chybě je nutno počkat 30 sekund a postup opakovat. 
• Správná kombinace-po zadání správného kódu se ozve dvojitý signál. 
• Nesprávná kombinace-trojitý signál znamená, že starý kód je stále platný. 

Blokace uživatele ( Pouze Manager ) 
 

• Vždy provádět při otevřených dveřích. 
• Zadat manažerský kód a podržet poslední klávesu dokud se dvakrát neozve dvojí 

signál. 
• Stisknout 2. Následuje jednoduchý signál. 
• Uživatel je zablokován. (Kombinace zůstává uložena pro pozdější možné využití). 
• Při chybě je nutno počkat 30 sekund a postup opakovat. 
 

Odebrání uživatele ( Pouze Manager ) 
 

• Vždy provádět při otevřených dveřích. 
• Zadat manažerský kód a podržet poslední klávesu dokud se dvakrát neozve dvojí 

signál. 
• Stisknout 3. Následuje jednoduchý signál. 
• Uživatel je odstraněn.  
• Při chybě je nutno počkat 30 sekund a postup opakovat. 

Zadání špatného kódu 
 

• Čtyřnásobné zadání nesprávného kódu zablokuje zámek na 5 minut, LED dioda bliká 
červeně 10 sekund. 

• Je-li po skončení ukončení pětiminutového intervalu blokace zámku opět dvakrát 
zadán nesprávný kód, zámek se znovu zablokuje. 

Vybité baterie 
 

• Opakovaný akustický a zvukový signál při otevírání znamená vybité baterie, které je 
třeba urychleně vyměnit. 

• Použít jednu devítivoltovou  alkalickou baterii. Doporučuje se preventivní výměna 
baterií jednou ročně. 

• Paměť zámku zůstane zachována i při vyjmutí baterií. 
 

 


